
VI* jaro. N» 90 Unu numero : 6 SPESDEKOJ <45 centimoj) ‘20 Novembro 1910

OFICIALA O R G A N O  DE UNIVERSALA E S P E R A N T O - A S O C I O

A B O N O

Japa Abono................................................

Kun franclingva aldono..................

1,60 & (4 franko]') 
2 ^ (5 frankoj)

La abonoj komencigas de la la de ĉiu monato. Oni akceptas nur unujarajn 
abonojn. Oni abonas ĉe la Administrejo, Esperanto-Oficejoj kaj lokaj 
Agentoj.

Redaktejo & Administrejo: io , rue dela Bourse, GENkVE (Svisujo).

K A J  DE IN T E R N A C IA  IN S T IT U T O  DE E S P E R A N T O
D u o n m o n a ta  In te rn a c ia  Gazeto REKLAMO

Direktoro H E C T O R  H O D L E R
Reklamo (I linio aii ĝia spaco) § 0.15; Anonceto (I linio : 7 vortoj) § 0.10

Korespondado (unu enskribo) § 0.20.

Rabato da IO % por 'i enpresoj ; 2.') o/0 por 12 enpresoj; 50 % por 24 enpresoj

Dum la lasta
Jam multaj personoj kaj entrepre

noj aligis al U. E. A. por 1911. Oni 

rapidu repagi sian kotizajon !

La Oficiala Jarlibro aperos en ko

menco de Decembro.

La Brita Esperanto-Asocio, kiel la 

germana, starigas kapitalfondaĵon da

60.000 Sm. por la propagando de 

Esperanto en Britujo.

OL Klii LEGITIMO
Anlaŭ pli ol tridek monatoj ni 

skribis en tiu sama loko, parolante 

pri la agado de nia jurnalo : « Niaj 

legantoj agu por nia gazeto, ili dis

konigu ĝin ĉien, varbu al ni novajn 

amikojn, kaj ni tre haidan povos 

efektivigi la progresojn, kiujn pos

tulas la graveco de nia programo. 

Cetere, ne la ekstera formo de ga

zeto estas grava, sed la celo, kiun 

ĝi difinis al si, la ideoj, kiujn ĝi 

penas disvastigi. Fondi iun novan 

gazeton signifas nenion, se al tiu 

gazeto ne estas alligita ia progre

mo... » (I),

Niaj legantoj jugu, ĉu tiu lasta 

parto estis plenumita. La kreo de 

U. E. A., ĝia rapida disvastigo en la 

luta mondo, le instigo al la organizo 

de praktikaj organizajoj, jen tiom da 

rezultatoj, kiuj sufice pravigas la 

aperon de tiu jurnalo kaj rekom

pencas por la laboro ne malgranda, 

kiun ĝi trudis al ni.

Tamen, jurnalo ekzistas ne nur 

per la ideoj, kiujn ĝi defendas, sed 

ankaŭ per io multe pli konkreta, no

mata mono.

Dum nia agado ni konstatis ĝojigan

kreskon de nia legantaro — cetere 

proporcie malpli rapidan ol la sam

tempa kresko de la Esperantianaro

— sed ni estas en tiaj kondiĉoj, ke 

se ni ne radikale ŝanĝas Ia sistemon 

de vendado, ju  pli da legantoj ni 

varbos, de pli da malgajno ni havos. 

Tio suficas por montri, ke ŝanĝo estas 

absolute necesa. Ni ne bezonas ri

markigi ke la eldonado de nia ga

zeto ne nur ne donis gajnon — kion 

ni cetere antauvidis sed alportis 

malgajnon, kiu estas suferebla... kon

dice ke ni vidu proksiman finon de 

ĝi. Kelkaj personoj eble miros je 

tiu rezultato. Tio pruvos, ke ili, tre 

pardoneble, ne havas ĝustan ideon 

pri la malfacilajoj, kiuj prezentiĝas 

por la eldono de ciuspeca jurnalo  

ĝenerale, de jurnalo internacia spe

ciale, de internacia Esperantista ju r

nalo tute aparte.

jurnalo nacia, kies sendkostoj es

tas malgrandaj, povas vivi nur se 

ĝi havas multenombran konstantan 

abonantaron kaj anoncojn. El la po- 

numera vendado, ĉiu jurnalo nur

malgajnas. Tiun malgajnon povas 

kompensi nur granda nombro de

anoncoj, proporcia kun la disvastigo,

kaj aliparte pli-malpli puraj opera-

(I) Esperanto, n® ‘24, 27 januaro 1908.

cioj, kiuj trop ofte spekulacias pri la 

naiveco de la publiko.

Se jurnalo nacia vivas malfacile, 

tiom pli malfacile vivas jurnalo in

ternacia. Krom la supraj malfacila

jo j, ĝi estas enkatenigata de la altaj 

postaj elspezoj, per kiuj la nunaj re

gistaroj pruvas sian simpation al ĉio, 

kio estas internacia; alifianke la plej

granda parto de la gajnitaj rekla

moj, kun loka aii regiona karaktero, 

estos neakireblaj, precipe se la ju r

nalo estas idea gazeto, 'fia jurnalo 

povas vivi nur se ĝi havas sufiĉe 

grandan abonantaron kaj eksteran 

monhelpon, ('.etere multaj tiel no

mataj internaciaj jurnaloj estas inter

naciaj nur per la titolo presita sur la 

kovrilo. Oni prave povus diri, ke, 

krom la Esperanta, gazetaro kun in

ternacia publiko fakte ne ekzistas.

Por Esperanta internacia gazeto 

aldonu al ĉiuj supraj malfacilajoj la 

limigon de la lingvo. Efektive se 

Esperanto permesas al ni havi abso

lute diversnacia!! klientaron, ĝi estas 

nombre tre limigata. La nombro de 

la personoj kapablaj legi Esperantan 

tekson ne superas kelkajn milojn 

dum la kampo de la nacilingva gaze

taro estas por tiel diri nelimigata. 

Sed ankoraŭ pli grava malhelpo 

estas la multeco, la tromulteco de 

la Esperantaj gazetoj: Por ĉirkaŭ 

dekmilo da aktivaj Esperantistoj ek

zistas sepdeko da gazetoj. Oni ridetus 

pri urbo de dekmil loĝantoj, kiu 

havus tiom da gazetoj kaj tamen en 

lia urbo la bezonoj estas multoble 

pli diversaj ol en nia Esperantujo. La 

unua konsekvenco, pri kiu oni ne 

devas miri, estas ke la tri kvaronoj 

de tiuj gazeloj havas malfacilan vivon

se oni povas nomi vivon tiun nialfe- 

liĉan kuradon de deficito al monko

lekto, de monkolekto al privata hel

pemo, sed dume kia perdo de fortoj, 

kia divido de energioj, kia malŝpa- 

rado de tempo kaj mono! Dume la 

gazetoj havantaj veran rolon suferas 

pro la ekzisto de folioj kreitaj por la 

bezono de apenaŭ cento da personoj 

aŭ, plej ofte, pro simpla iluzio de 

l’fondinto, kiu kredas ke gazeto estas 

necesega por la progreso do Espe

rantismo en sia terparto, dum ĝi 

malhelpas al Esperantismo, forpre

nante klientaron, per kiu sola povas 

vivi la gazetoj havantaj utilan rolon. 

Tia nombro de gazetoj, kiu al tro

multaj personoj ne informataj pri 

iliaj veraj vivkondutoj, sajnas mult

valora posedajo de nia movado kaj 

pruvo de vivo, estas simple signo de 

mizera anarkio, pro kiu sinsekve 

mortos liuj samaj gazetoj. Por ebligi 

la vivadon de tiel multaj gazetoj oni 

devus luj dekobligi la Esperantistan 

movadon... afi, se ne, malaperigi la 

tri kvaronojn el ili. En ĉi tio kuŝas la 

kaŭzo de la malfacila vivo de la 

gravaj Esperantaj gazetoj, speciale 

internaciaj, kaj ni opinias, ke estas 

utile al Esperantismo malkaŝe aten

tigi pri tiu danĝero anstataŭ blinde 

fanfaroni pri ĝi.

Liuj tiuj katizoj, kaj kelke da aliaj ke la pli granda parto de la ponu-

ankoraŭ, igas nian taskon malfacila, 

'ire sincere ni diras, ke se ni ne juĝus, 

ke E s p e ra n to  estis utila kaj povos 

ankoraŭ esti utila, kiel la organo de 

nun plenviva U. E .A., ni donus la 

ekzemplon, ĝin ĉesigantc.

Prenante sur nin la direktadon de 

de E s p e ra n to  ni celis fari eigi mal

in d a j aĉetanloj ĝin abonu kaj ke oni 

energie klopodu por pligrandigi la 

nombron de niaj abonantoj. La Es

perantistaro diru, ĉu ĝi preferas havi 

nur kelke da gazeloj reprezentantaj 

sufiĉe multajn komunajn interesojn 

kaj havantaj klientaron kiu perme

sas al ili normale vivi, ol centon da

,re t gazeloj sin rcciproke nT5Tŭ Itian t§ĵ,

aĉeteblan, ĉie elmeteblan, informilon 

pri Esperantismo kaj internacia vivo 

tian, kia ĝi povus esti utila al ĉiuj sa

mideanoj. 'liti ideo eslis tiom pli 

malfacile realigebla, ke ĝi estis bela. 

Se nacia gazeto, eĉ havanta grandan 

klientaron, malgajnas el la ponumera 

vendado, tiom pli malgajnos inter

nacia. La gravaj poŝtelspezoj, la altaj 

rabatoj, la riskoj de la vendado, ktp. 

krom la laboro kiun ili trudas al ni, 

nuligas ĉian profiton. Ni ne parolas 

pri la personoj, feliĉe nun malmulti

gitaj, kiuj pagis la menditajn ekzem

plerojn per promesoj kaj ĉio, escepte 

per mono aii tiuj, kiuj en la nomo

baraktantaj kontraŭ ĉiuspecaj mal

facilajo) antaŭ ol perei, (ii diru, ĉu 

E sp e ra n to , kiu prezentiĝas, kun 

programo kaj faktoj realigitaj, me

ritas esti subtenata !

II. IIODLER.

SOCIA VIVO

GEOGRAFIO

Terura Ruino

Nova terura ruino falis sur Italujo. La 

Napola ĉirkaŭajo, tiu bela lando, perdis 
kelkcentojn da gefilo;, multojn konstrua-

jojn, plantajojn, rikoltojn, 
de propagando petas Cion senpage AUlvk)j danĝcris Ischian (Iskion)

kaj kredas, ke ni povas pagi la pre

siston aii la poston per similaj vortoj. 

Nu, la tempo venis por haltigi tiun 

sistemon. Entrepreno kiel jurnalo 

devas vivi per si mem. Ni nun havas 

la pruvon, ke internacia Esperanta 

jurnalo povas vivi nur se ĝi havas 

multenombran regulan abonantaron. 

De la komenco d>' IUI i ni do nepre 

forigos la ponumeran vendadon di1, 

E s p e ra n to  ĉie, kie ĝi estis. Ni do 

petas, ke ĉiuj ĝisnunaj ponumeraj 

aĉetantoj, kiuj deziras plue legi nian 

jurnalon, bonvolu ĝ in aboni, anstataŭ

ĝin aĉeti poekzemplere. Ni konscias, 

ke lio eslas por ili iom malpli opor

tuna, sed ni kuragas peli de ili tiun 

oferon. Ni eĉ longe hezitis ĉu ni plial- * 

tigos nian abonon je 2 Sm. Ni tamen 

tion ne faras por faciligi la abonadon 

de la ponumeraj aĉetanloj. Pasante, 

ni rimarku, ke pro sia duonmonata 

regula apero, sia riĉa materialo, E s 

p e ra n to  eslas la gazeto, kies abono 

eslas la plej malkara. Pri la enhavo 

mem kaj farindaj plibonigoj ni re

sendas niajn legantarojn al la arti

kolo dedicata al nia « Plebiscito ».

Sed la fakto ke E sp e ra n to  fari

gas jurnalo nur kun abonantoj stari

gas la demandon, ĉu ne estus prefe

rinde, konservante al ĝi la (urnalan 

karakteron, plimalgrandigi la nunan 

formaton kaj kompense plimultigi la 

paĝonombron. La teksto estus sama, 

sed la formato estus pli facile uzebla 

kaj la jurnaloj formus bindeblan ko- 

lekton. S i petasĉiujn niajn legantojn, 

ke ili bonvolu sendi al ni sian opinion 

pri tio antan la 1.5“ de decembro, tiel 

ke la ŝanĝo, se estas, povu komenci 

kun la nova jaro.

Ni esperas, ke niaj amikoj, precipe 

tiuj, kiuj sekvis nian agadon dum Iri 

jaroj, komprenos la neceson de tia 

ŝanĝo kaj aliformigo, kiun ni ne efek

tivigas sen doloro, ĉar ĝi estas ĝuste 

la malo de tio, kion ni celis. Por

kaj pro pluvegaj torentetoj superakvis; 

precipe Camilla, (luante inter krutaj 
ŝtonegoj per terura furiozo falegis sur vi

lago Cetara (Ĉetara) detruante domojn al 

centoj de familioj, farante el ili amason de 

ruinoj.

Hela, malfelica Cetara kuŝiĝinte sur de
klivoj de dii montoj kun ĉirkaŭ 400 due

tapaj domoj, vi preskaŭ plu ne ekzistas ! 
vi nunploras ducent mortintojn kaj pres

kaŭ ĉiujn domojn detruitajn; viaj kultu
rejoj estas kovritaj je koto, stonoj, mont- 
pecoj disfalintaj.
Ĉirkaŭ Cetora ploras pro ruinoj Amali!, 

Casamicciola, Vietri, Minori, Grilloni 

k. a.

Nun la vivantoj restas sen domo kaj sen 

pano plorante pro la malaperintaj fami

lianoj.
Oni tuj alportis helpon : eĉ nia bon

kora rego tuj alkuris kun la Duko d'Aosto 
kaj kun du ministroj por iom konsoli tiom 

da malfeliĉuloj.

B lANCH IN l.

E K S P O Z IC IO J

Pripensoj pri tutmonda ekspozicio

.....Vojago tra la ekspozicio de Bruselo

egalas plej interesan kaj enhavoplenan vo

jagon ĉirkaŭ la mondo. Trastudinte la 
ekspozicion, oni kvazaŭ trairis kurson en 

pli ol unu supera lernejo. La ekspozicio 
estas ne nur belega elmontrajo de ĉiuspe

caj komercaĵoj, ĝi estas kolekto de centoj 

da muzeoj, plej granda teatro de rnuna 

epoko kaj de l’estinteco. Gi estas fabele 

granda fizika kabineto kaj same grandioza 

Kemia laboratorio, gi prezentas modele 
arangitajn metiejojn de l’plej diversaj fa

brikoj. Tie ĉi oni facetas briliantojn, oni 
fandas minajon, oni kudras botojn, oni 

faras vitron, paperon, kaj apude oni an
kaŭ presas gazeton, librojn, belajn oleo- 

grafaĵojn, por malkara prezo akireblajn, 
kopiojn de I ploj grandaj tutmondaj pen

tristoj. La lingvo de koloroj kaj de linioj 

ja estas komprenebla por ĉiuj popoloj ; la 

jus presitaj kopiejoj, pentrajoj kaj albu

moj de statuoj tuj estas disaĉetataj de hi
noj, negroj, kreoloj, mulatoj, indianoj, 

aŭstraliaj ŝafedukistoj, italoj, norvegoj, 

afrikaj kafroj, kolonianoj de Jamaika kaj 
de Havaja insularo.Tic-ĉi laboras fotograf

aparato, tuj preparanta fotografejon de 

ĉiu deziranto, fonografo, kopianta voĉon 
parolantan aŭ kantantan, telegrafo; ili la

boras publike, kaj oni klarigas la proce

don, oni rakontas, per kiu kaj kiam ĉio-ĉi 

estas eltrovita.
Plue oni vidas fabrikadon de potajoj, de 

vitro, porcelano, fajenco, de speguloj, de 

kvarcvitro. En la vestiblo estas lokita me
zepoka kabineto de alhemiisto. Honda ar- 
kaja turo. En dikaj muroj mal largaj go

tikaj fenestroj kun koloraj vitrejoj ; pres

kaŭ duonou de la ĉambro okupas granda 

fajrujo kun flamanta fajro. Super la fajrujo 

pendas kaldronoj, pli malpli grandaj, fan

dujoj, kie bolas io, brubolas, plenigante la

vivi kaj progresi nia jurnalo bezonas, I aeron per grizetaj sufokigaj elvaiiorajoj.

Sur murbreloj estas vitraj vazoj, boteletoj, 

flakonoj, potoj. La tablo, la largaj fenes

troj kaj la planko estas kovritaj de dikaj, 
letlobinditaj libroj, manuskriptoj, mister
plenaj elkalkuloj. Super la kaldrono, ĉc 

la fajrujo, staras maljunulo kun longa 
barbo kaj longaj grizaj haroj, en larga kaj 

longa kamizolo. Li estas alhemiisto. Dum 
dekoj da jaroj li tagojn kaj noktojn pasigas 

ĉe la fajrujo, penante elserĉi rimedon por 
eterne konservi junecon kaj por akiri ri- 

ĉajon. eltrovi porvivan eliksiron kaj 

stonon filozofian, kiu devas farigi oron el 
fero, iitano kaj kupro.
La penadoj de ralliemiistoj ne atingis Ia 

celon. Nek eliksiro, nek magia pulvoro 

estis eltrovitaj. Sed la scienco trovis rime

don fari aliajn ne malpli mirindajn mi

raklojn. Trapasante Cambron post ĉambro, 
vi vidas, kiel oni, kunfandante kalkon, 

sablon kaj potason, ricevas travideblan 

vitron, kiel el gi oni elblovas botelojn, fa

ras spegulojn, karafojn, glasetojn, kolorajn 
veneziajn vazojn. KI maldelikata argilo oni 

preparas Carinajn pentritajn llorva/.ojn 

saksan kaj sevian porcelanajon, ne pli 
dikan ol papero. Rigardante la delikatajn 

foliojn de 1’porcelanaj Horoj, admirante la 

subtile glazuritajn vazojn, tasojn, tekru- 

ĉojn kaj statuetojn, vi miras pri la potenco 
de 1'kreanta homa spirito. Kaj sen iuj pro

fundaj lilozofajoj oni povas pruvi la mal

veron de tiuj, kiuj neas la eblecon de 

1’perfektiĝado de Dionio* kaj la nepran, 

kvankan ne baldaŭan,plibonigon de sociaj 
rilatoj.

Pripensu do ! El sterko, el brutaj elĵe- 

tajoj oni kreskigas ananasojn, persikojn, 

betojn, diversajn legantojn. El malnovaj 

ĉifonoj oni faras paperon, el sablo, kalko, 
potaso kaj plumbo oui preparas travide
blan kvarcvitrô cl argilo — porcelanon,

— sed el la homoj, kiaj ajn ili estus nun

tempe, oni dubas povi ellabori perfektigi

tan homaron ! se ĝis nun ni vidas mal

multe da sukceso en la sfero de torepa
rado de Dionio perfektigita, la kialo kuŝas 

ne en la maltauga materialo, sed en la 

netaŭgaj, malfacilaj kondiĉoj de tiu laboro. 

Plibonigu maŝinojn, fabrikadon iun ajn, 

oni vin ne malhelpos ! Eble, neniu helpos 

vin, sed neniu ankaŭ prenos al si la taskon 

detrui vian laborejon. Estos alie, se vi 

turnos viajn penadojn al la lioma brutaro, 
al la sklavaro, por eduki homojn de forta 

volo kaj intelekto, liberajn, plenajn je ho

ntindeco ! Tiam vi havos malamikojn kaj 
kontraŭulojn je ĉiu via paŝo I Oni kontraŭ 

staros al via predikado, oni malpermesos 

projektatajn de vi sociajn klerigajn institu

ciojn. Spite viaj deziroj kaj penadoj, oni 
intence malmoraligos, estingos la spiriton 

de Fpopolo, ne permesante elirigi la popo

lamason el mallumo de Imento kaj de 

1’konscienco. Ĉe tiaj kondiĉoj, sendube, 
ne baldaŭ oni povas fari puran homecan 
porcelanon kaj vitron el homeca argilo 

kaj sablo ! Ankaŭ ĉc la ellaborado de vi

tro, porcelano kaj papero la sukceso 

ankaŭ ne tuj venis, estis bezonata intensa 

penado, persisteco, granda volo kun klare 

starigita celo.

En la ekspozicio, kroni la montrata pro
cedo de produktado, estas prezentataj al 

la vizitantoj portretoj kaj biografioj de 

1’ĉefaj laboristoj de tiu aŭ alia sfero. Inter

alie ni vidas vicon da emajtiaj nturpen- 

trajoj el la vivo de 1'franco Bernardo Pa
lissv, kiu malkovris la sekreton de fajra 

bruseligado de kolorigitaj potajoj.

Membro de malriĉa kaj multenombra 

familio en malproksima vilago, Palissv 

sole danke al siaj propraj penadoj propri

gis al si multajn konojn el arto, matema
tiko, agronomio, geologio. Li konis nek 

librojn, nek lernejojn.Li mem diris: « miaj 

libroj estas ĉielo kaj tero. lli solaj eslas 

senpagaj, alireblaj, kaj nii tute ne vidas 
malhelpajojn, por el ili studi la mondon ».

Tiam, ankaŭ kvincent jaroj, oni multe 

amis kolorigataj!! vitralojn en pregejoj kaj 
eĉ en domoj. Palissy ellernis la arion de 
kolorigado kaj laborenspezis, kiel vaganta 

kolorigisto, kun sia sako surdorse, vizi

tante Francujon, Hispanujon, Germanujon 

kaj ltalujon. Palissy aŭdis la vivon, la 

homojn, metiojn, morojn, kutimojn. Fine

li revenis hejmen, kaj venis al li la ideo 
tiel sanie kolorigi potajon. Li komencis 

fari provojn. Lia enspezo estis malgran
dega, la familio granda, simpatio de ies 

parto forestis. Palissv propramane pre

paris brikojn, konstruis fandfornon por 

siaj provoj. Kiam la forno estis preta, kaj 
la tajro Hamis, li subile ekvidis, ke inankas 

al li ligno. Aĉeli li ne havis monon, prun

tepreni eslis same neeble. Tiam Palissv 
dishakas kaj jetas en la fornon sian gar- 

denan ĉirkaŭbaron, peronon, fine sian mi

zeran meblaron. Lia edzino kaj la najba

roj decidis, ke li frenezigis, kaj ne kuragis 
sin enmiksi. Palissy tralaboris ĉc la forno 

dum ses tagoj kaj Jetis en la flamon C e

sian lastan segon. Komi ense, — la celo

estis atingita, la rimedo de fajra bruse
ligado dejiotajo — eltrovita.

Palissv mortis ĉirkaŭ 80-jara. Li estis 
kondamnita al brulmorto sur lignaro pro 
kontraŭkatolika herezo.

La rego, kiu lin persone konis, venis 

mem al li en la malliberejan Celon, kaj 

postulis, ke la nobla maljunulo abdiku sian 
kredon. Alie, kvankam mi vin tre kom

patas, mi « estos devigata vin kondamni 
al brulmorto I » li diris.

— Sajnas al mi, via Rega Mosto, ke mi 
devas fifo, multe vin kompati, respondis 
la maljunulo. — Pro mia kredo je Dio vi 
volas brulmortigi min, maljunulon, kaj vi 

certigas, ke vi estas devigataj, — devigataj
min ekzekutigi pro mia forta volo. Estu 
tiel! nii scios morti !

Sed la ekzekuto ne okazis. La maljuna, 

malsana korpo ne eltenis ta malliberejon. 

Palissv mortis antaŭ la tago de ekzekutigo. 
Lia korpo estis jetita al hundoj.

G. Petron-, 

trad. M. Ŝidtovskaja (Moskvo).

(daurigota)

IDEOJ & FAKTOJ

La morto de granda filantropo :

Henri Dunant kaj la Ruga Kruco

Antaŭ ne longe mortis en malgranda 

svisa vilago la iniciatinto, la instiginto de 
granda filantropia entrepreno, nome 

Henri Dunant, dank‘al kiu estis realigita la 
ideo pri hi Ruga Kruco.

Li estis de longe malsana. Plurajn fô 
jojn, disvastigis famo pri lia morto kaj li 

havis la privilegion kelkafoje legi longajn 

nekrologiajn artikolojn pri si mem. Efek
tive, lia famo, kiel lia verko, estis inter

nacia. Dunant havis filantropian animon. 

Onidiras, ke li siatempe estis tre kortusha 

de la verkaro de Jus mortinta Florence 

Nightingale, kiu sin donis al la llegado de 

la vunditoj dum la Krimea milito. Ankaŭ 

S-ino Fry, kiu sin okupis pri plibonigo de 
la vivo de ta malliberuloj kaj S-ino Beccher- 

Stove, la venintino- de la Domo de Onido 
Tom. influis al li. La 24 junio 1911, li Cees
tis la batalon en Solferino kaj la impresojn 

ricevitajn dum tiu sanga lago li skribis en 
broŝuro sub la titolo : « Rememoro el Sol
ferino ». Tiu verko havis tutmondan famon. 
En gi Dunant rakontis kion li vidis : vun

ditojn forlasitajn, sen helpo, sur la batal

kampo aŭ amasigitajn eu farmodomoj aii 

pregejoj cii neimagebla malordo, iliajn 
plendojn kaj senesperajn alvokojn, la nc- 

sufiĉon de Ia ambulancoj, la korŝirajn sce

nojn, kiujn li Ceestis senpova... Sed li ne 
kontentigis sin per literatura rakonto. En 

la santa brostiro li elmetis la ideon pri la 

organizo de konstantaj societoj al la vun
ditaj soldatoj. Fakte, al li unua estas Stu

data la ideo pri la Ruga Kruco, kiu estis 
fondita en 1863.

Dunant estis la sekretario de la interna

cia komitato de tiu institucio kaj duni plu
raj jaroj li fervore sin okupii pri la dis

vastigo de siaj ideoj, kiuj malgraŭ rezis

toj gajnis iom-post-iom. En 186.'i internacia 

prepara konferenco okazis en Genevo kaj, 
la sekvantan jaron, laŭ la invito de la 

Svisa Federala Konsilantaro, kunvenis la 

fama konferenco diplomata, el kiu sekvis 

la Genova Konvencio, al kiu aligis la plej 
multaj regnoj.

Laŭ tiu konvencio, la militaj ambulancoj 

kaj hospitaloj estas neŭtraligataj kaj sekve 
respektataj de la militantoj. Sante pri la 
oficistaro do tiuj ambulancoj. La enlanda

noj, kiuj helpos al la vunditoj, cstos res

pektataj kaj restos liberaj. La vunditaj aŭ 
malsanaj militistoj estos akceptataj kaj 

flegataj, je kiu ajn nacio ili apartenas. La 

flago de la ambulancoj estos la kruco ruga 

sur blanka fundo (t.e. la koloroj do Svisujo 
renversitaj).

Duni la militoj de 186G kaj precipe 1870, 

la Ruga Kruco bonfaradis. De tiani ĝia 
fiago flirtis super Ciuj batalkampoj ; ĝi 

protektis kaj malpliigis sennombrajn do
lorojn kaj mizerojn. Akceptita Cie, gi estas 

la emblemo de multegaj societoj, kiuj ne 

nur sin okupas pri helpado sur la batal

kampoj, sed ankaŭ ĉiutcmpe helpas al la 

malsanuloj kaj vunditoj. Ekzemple, en ta 
lasla tertremo de Kalabrio, la Utiga Kruco 

multege utilis.
En 1807 Dunant perdis sian tutan riĉajon 

cii entrepreno, al kiu li konfidis, kaj de 

tiam izoligis en la vilajeto, kie li mortis.

En 1901 li ricevis samtempe kun S-ro Passy 

la unuan Novel-premion por la paco. La 
nomo Henri Dunant, kaj per li, la nomo 

(lenevo, restos kunigataj en grandioza en

trepreno de tuthoma frateco.

G. L,



*  ESPERANTO *

Pri Turkujo

En Instli artikolo, ni sciigis ke nun estas 

en Turkujo du demandoj senproskraste 

solvantaj por ke la lando faru rapidegajn
progresojn sur la vojo de la okcidenta ci

vilizacio : unue la interkonsento pri la 

pruntepreno kiu ne estas ankoraŭ konsen
si de francaj Hankoj ĉar la otomana 

registaro ne akceptis la kondiĉoj n de 

franca registaro kiu deziras partopreni en 

la kontrolado de financaj otomanaj; due, 

la starigo de bonaj kaj amikaj interrilatoj 
kun Grekujo, kiu dependas de la solvo do

nota al demando pri regeco en Kretujo, 

Tuj kiam la greka registaro forlasos ciujn 

rajtojn pri la insulo, la du regnoj estas por 

ĉiam unuigitaj kaj ĉiuj malpacoj, precipe 
la bojkoto estas forigataj.

Tamen, malgraŭ tiuj embarasoj la regis

taro konstante laboras por la regenerigo 

de la lando kaj zorgas precipe pri la se

rioza organizado de instruado. Inspektoroj 

estas elektitaj por inspekti Ciujn lerne

jojn mahometanajn kaj la nemahometa- 

najn. Tiuj lastaj neniam estis vizitataj de 
t̂atoficistoj dum la malnova regimo. Ins

truistoj pri franca lingvo estas nomitaj en 
ĉiuj duagradaj lernejoj kaj oni zorgas por 

venigi aliajn el Francujo, preeipe profeso

rojn pri fiziko, matematikoj, historio, 

ktp., metiaj lernejoj estas fondataj,stacioj 

de senfadenaj telegrafoj starigataj; fervojoj, 

ŝoseoj, vojoj por veturiloj, ŝipoj por ko

mercaj transportoj konstruataj kaj la ordo 

ĉie restarigata.
La gazetaro disvolvigas, krom la jur

naloj politikaj apartenantaj al lajunturka 

partio, partio la plej grava en la lando, 
dank’al kiu la konstitucio povis triumfi en 

Turkujo, jam aperas ankaŭ demokrataj 

Jurnaloj por demokratia partio antaŭ ne

longe fondu», socialigi gametoj : Huma
neco kaj Socio, okultistaj revuoj ĉiusc- 

majnaj pri spiritismo, hipnotismo kaj ma

gnetismo, sciencoj kies disvastigo eslis 

malpermesata dum la absolutisma regimo, 
La plej granda parto estas redaktataj en 

turka kaj franca lingvoj, poste venas la 

grekaj, arabaj, armenaj jud-hispanaj kaj

hebreaj.
La movado esperantista nun komencas 

serioze disvastigi inter la Turkoj dank'al 

Librejo Hachette kiu jus eldonis en Kons

tantinopolo Fundamenton en franca kaj 

turka lingvoj.
Ni esperas ke la armena kaj jud-hispana 

lernolibroj aperos beldaŭ kaj tiel ĉiuj 
urboj otomanaj enhavos bonajn esperan

tistojn kaj esperantianoĵ
Jaccjues Gruino*. (Aidin)

El Bosnio-Hercegovino

Antaŭ ol la unua landa deputataro havis 

siajn kunsidojn, vizitis Lia imperiestra 

Moŝto Franz Josef I. Bosnion kaj Hercego
vinon. Tio eslis la unua vizito post tridek- 

dua regado je tiuj provincoj. Li estas so

lene akceptita. Stataj kaj civilaj korpora
cioj partoprenis. De Bosanski-Brod ĝis 
Sarajevo ĉie multnombre ĉeestis urbanoj 

kaj vilaganoj kondukitaj de siaj eminen

tuloj. En Sarajevo estas li plej solene 

akceptita. Tie li restis tri lagojn. Kvaran 
tagon li vizitis urbon Mostar, Cefurbo de 

Hercegovino. La tuta Mostar eslis orna

mita per tapisoj, Horoj kaj standardoj. El 

Mostar li deiris per kortega vagonaro tra

vivinte kvar tagojn inter siaj Bosnianoj 
kaj Hercegovinanoj. Post tio li amnestis 

multajn arestitojn kaj al multaj societoj 

kaj malriĉuloj donacis kelkajn milojn da 

kronoj.
Post tio la landa deputataro komencis 

siajn kunsidojn kiuj dauris unu mona

ton kaj duono. Multaj gravaj demandoj 

estas pridiskutitaj kaj multaj decidoj fari

taj. La deputatoj ne restis dividitaj por 

kultoj sed per principoj : progresemaj ele
mentoj faris unu partion kaj la konserva

tivaj duan.
Dum depu tata ra libertempo naskigis 

demonstracioj en multaj vilagoj, kie genias 

la vilaganoj sub la feŭda sistemo. Miloj 

kaj dekmiloj, tutaj distriktoj en norda

Bosnio demanstraciis kune. Nature inter- 
venis oficistaro kaj êndarmoj. Sed vane I 

La vilaganoj volas esti liberaj k?j ne volas 

donadi la trionon al terposedantoj. Multaj 

eminentaj vicestroj kaj vilaganoj estas 
arestitaj.

En komenco de novembro la deputataro 

havos siajn kunsidojn. Multe da laboro ! 
La registaro proponos bonvolan petadon 

de tero kaj iuj partioj en deputataro pos

tulas devigan «petadon t. e. Ciuj terposedan

toj devas vendi kaj ĉiuj, « kuletoj# vilaga
noj, devas aĉeti la teron. Sed kie estas la 

mono? Kiu ĝin pruntos ? Pastas belsone, 

lati mia opinio, 2(X) milionoj Sin. Kiel fini

gos tiu ĉi vivdemando en nia lando oni ne 
povas antaŭdiri. Iuj opinias ke la deputa

taro kun la registaro farigos projek

ton, ke oni prenos nek devigan nek 
bonvolan sistemon de atletado sed oni de

cidos ke Ia tuta tero estu aĉetita ĝis difi

nita tempolimo. Certe tio daŭros mini

mume kvin jarojn se ne pli. La registaro, 

instigita de la deputataro, laboras sur 

ĉiuj kampoj : malfermas lernejojn, farigas 
vojojn k. t. p.

Esperanto ankaŭ komencas disvastigi. 
De post la unua esp. societo estas fondita 

en Sarajevo estas organizita Esp. Oficejo 

(S-ro Schvvarz). La societo malfermis du 

kursojn (unu por lernantoj) en stata su

pera gimnazio. En provinco oni sentas 
pli viglan Interesigon. En kelkaj urboj 

baldaŭ fondiga» esp. societoj.

Nia kara prezidanto S-ro Mudie vizitis en 

augusto Bosnion-Hercegovinon, veturante 
tra Sarajevo en kaleso kun granda esp. 

standardo. Tio estas rimarkita en kelkaj 

enlandaj gazetoj. Li dalirigis sian vojon al 
Montenegro.

Uros A v d a lo v k :  (Del. /.avaja).

Internacia protektado de birdoj

La aŭtuno venis en niaj regionoj. La ta

goj plimallongigas kaj nebulo estas super 
la kamparo. En la aero Svebas longaj mal
dikaj fadenoj kiujn oni nomigas karakte

rize « Aŭtunofadenoj ». Ili estas la laboro 

de l araneoj. En la kamparo eslas tre okupa. 

Oni rikoltas la terpomojn, bulbojn kaj su
kerbetojn, kaj sur la vojoj eslas multaj 

veturiloj kiuj alportas la produktojn je la 
haveno. La plugisto jam preparas Ia teron 

por la sekvanta jaro. Super lia plugilo sve
bas la kriantaj blankaj mevoj kaj vidas Cu 
ili ankaŭ povas trovi vermeton.

Alaŭdo ankoraŭ kantas, alte en la 
aero, sed ĝia kanto ne estas plu tiel plaŭ- 

danta kiel en la printempo. Multaj birdoj 
forlasis nin por vojagi je la bela Sudo La 

kukolo donis la ekzemplon. (Ii jam frue 
foriris kaj la lastajn hirundojn ni vidis. 
Kiel gajaj ni estis kiam ili revenis al ni 

dum la printempo. Nun, la familio de 
1’hirundoj estas pli-multa. Gi eble kvin

obligis, tamen estas stranga, kvankam oni 

tre ŝirmas la hirundojn kaj kvankam la 

hirundoj Ciujare havas multe da idoj, 

dum la printempo nur revenas Ciujare 

ĉirkaŭ la sama nombro. Eslas vera, la vo
jaĝo estas longa kaj multaj birdoj falas, 

lacaj, en la maron. Tamen la plej granda 

kaŭzo kial la nombro de tiuj utilegaj bir

doj ne pligrandigas, estas ĉar la humoj 
kaptas ilin dum la travojago. En nia lando 
jare multaj hirundoj kovas kaj neniu faros 

malbonon al ili. Ne bubo, tiel kruela, 

tiel brula li estas, provos malkonstrui 

la neston de hirundo.Tiu ĉi birdeto sajnas 

esli sankta al la Holandaj vilaganoj kiel la 
bovo kiu havis la markojn de «Apis» estis 

sankta al la antikvaj Egiptoj. Tamen kio 

helpas tia protektado, kiam oni poste en 

aliaj landoj mortigas Ia birdojn. Tial, la 

protektado de birdoj devas esti internacia. 
Ni scias ke multaj birdoj estas tre utilaj 

por la homoj, ni guas ilian kantadon kaj 

iliajn belajn kolorojn. La birdoj devas 
esti niaj amikoj aii pli bone, ni devas igi 

Ia amikoj de la birdoj. Kio estas arbaro 

sen birdoj? Tial, sinjorinoj, ne portu plu 

kadavrojn de birdoj sur via Capelo. 
Vere, ili ne plibeligos vin. Esperantistinoj, 
donu vi la ekzemplon! Tial, sinjoroj, ne

plu manĝu la malgrandajn birdetojn; pli 

bone vi povas preferi fruktojn; kie ne estas 
birdoj, tie estas malmulte da fruktoj, ĉar 

la birdoj helpas nin, kie la insektoj detruas 

la truktorikolton, Esperantistoj, donu ni 
la ekzemplon, laboru ni por protektado ln
ternacia de birdoj, III ja meritas tian fir
madon.

G. Chi-. Dhoohknovk, (Del StavenisseJ,

La internacia agrikultura
instituto en Romo

Iiii instituto, fondita de diversaj regnoj, 
celas disdonadi al ĉiuj Interesatoj, farmis

toj kaj konsuma nioi, la plej grandan nom
bron de fidindaj informoj pri la stato kai 

la kreskado de hi atendota rikolto. La 
informoj estas fidindaj ĉar ili farigas kun 

helpo de sciigoj donitaj de Ia diversaj reg

nestraj kiuj ne havas profilon lari la ci
ferojn jili bone afi pli malbone o! iii estas 

efektive Per tiaj ciferoj estas iel eb'a kon
kludi pri Ia atendota pre/o, almenaŭ kiam 

oni konas la kulturatan surfacon, la pro

duktadon po II. A. en Ia diversaj partoj de 
I tero kaj la mezonombron bezonatan de 

Ttuta mondo. Kiam nun la pligrandigo de 

I prezoj estas kredebla oni povas gardi 

sin kontraŭ spekulaciistoj. Ln internacia 
agrikultura instituto nun sin okupis pri 

tiu afero. Estas ja fakto, ke la informoj 
pri rikolto el aliaj landoj venas tro mal

frue sub la okuloj de terkulturistoj, por 
profiti al ili, kaj ankaŭ, ĉar la rikoltra- 
portoj ne ĉiam estas esprimitaj per ciferoj, 

sed per vortoj, kiel: bona, tre homi, bo
nda, malbona ktp. La suprenomita insti

tuto volas informi de nun je difinitaj epo

koj pri la mezonombro de Tgrundo de la 
tuta rikolto de difinita kreskajo por la tuta 

tero. Kun ĝia nuna regularo la instituto 
estas observejo por la tuta mondo. Tamen 
daŭrados certe kelka tempo antaŭ ol la 

instituto povos doni la unuecan ciferon 
por la tuta tero. Tiel longe kium estas 

regnoj kiuj ne havas oficejojn por terkultu
raj statistikoj, la laboro de la instituto ne 

ankoraŭ havos gravan inli uon prila morni - 
prezo. Kiam tamen la regnoj aligintaj al 
la instituto volos kunlaboradi, ankaŭ per 

klopodo de rapideco, kaj kiam aligos Ciuj 
civilizitaj regnoj, tiam oni ricevos fidindan

unuecan ciferon por Ia tuta mondo, kio

estos bona por la produktantoj kaj por la 
konsumantoj. La unuaj ne ricevas tro 

malmulte, kio estus ja tre felica, ĉar Ia 

troa jo ordinare venas en la monujon de tiu, 

kiu malpli multe faris por la produkto, aŭ 
en tiun de personoj kiuj nesili pagigas por 

sia klopodo, sed ofte nur estas spekula

ciistoj. Tion, kion tiuj personoj ricevas 

pli ol ili efekti v** meritas por ilia «laboro », 

aliaj d-vas doni. Tial internacia agrikul

tura instituto en Homo havas kaj certe 
havos tre utilan rolon.

C. Chr. Drooginiivk. (Del. Stavenis.se.)

La organizo de la mondo Iau 
Prof. Ostwald

En parolado farita en Basel S-ro Profe
soro Ostwald, el Leipzig. elmetis pri la 

« Organizo de la mondo u kelkajn ideojn, 
kiujn ni volas konigi al niaj legantoj. De 

lu komencon komprenigas nin, ke la afero 
ne estas pri organizo de la mondo jani 

plenumita, sed pri organizo plenumota el 

komencoj jam efektivigitaj. Kaj Ia mondo 
estas tie ĉi la homa societo, ĉar la faktoj 

elprenitaj el la materia mondo servas en 

tiu ĉi parolado nur kiel ekzemploj por la 

klarigo de procedoj pure moralaj.

Ĉiu organizo estas funkciigo de energioj. 
Se tiuj ĉi energioj funkcias tiamaniere, ke 

ili atingas la celon, la organismo estas 

bona. Tiam Ia energioj aliformigas tiel, ke 

ili sin anstatauas proporcie, t. e. ke la 

energio perdita unuparte retrovigas ali

parte je egala parto kaj kvanto. Sed ofek
tive ni ne povas aliformigi unu energion 

en alian sen pli malpli granda perdo, sanie 

kiel ni ne povas Sangi sumon da markoj 

en frankojn ne pagante agion, au funkciigi 
vapormaŝinon ne oferante grandan kvan

ton dii forto al la froto de la platoj kuj ra
daro.

Nu, la progreso en Ciuj aferoj ja konsis

tas el tlo, ke ni sukcesu malpliigi tiun

agion, tiun perdon «le energio, ke la funk
ciado lle ia organismo farigu ĉiam kaj Cle 

perfekta, Ĉi tio estas precipo necesa en In 

spirita mondo. La honto devus akiri sian 

spiritan bonfarton per kiel plej eble mal- 
granda perdo de spirita energio. De tio 

dependas la progreso de 1« civilizacio.

Vidu la primitivan staton tle la lioma 

socio. Unue ia familioj vivas izolitaj, poste 

'li arigas por labori kune. Kial ili volas 
labori kune? Pro tio, ke per la kunligo de 
iliaj fortoj ĉiu apartulo plifaciligas sian 
laboron. La familio do farigas gento; la 

gento kunigante kun aliaj gentoj faligas 
nacio; du nacioj interkonsentas por starigi 
inter si linion, kiu, Car ĝi liniigas iliajn 

rajtojn, Ccsigas la disputojn. La nacio fa
riĝas organizita stato. Tia eslas la disvolvo 

«Iela civilizacio. En tiu ĉi stato ni estas 
nun ; sed Cu ni restos en ĝi pli longe?

« Ni eatas», diras la parolanto lauvorte, 

«alvenintaj al la epoko tre grava, en kiu 

la Stataj organizajoj atingis la linion de 
sia utileco ka j devige sin devas transformi 

en internacian, tutmondan organizejon ». 

Ni tlo eniras nun la periodon de Tinterna- 
. dismo.

Ne estas plu eble por iu ajii Stato mal- 
volviĝi inter la propraj landlimoj cii jar

cento kiu eltrovis Ia aviadarton. Kie estas 

la limoj, kiuj povus haltigi la balonojn aii 
aeroplanojn de la estonio?

Al tiu vi internaciismo eslis preparoj en 

diversaj fakoj. La scienco tle longe ne plii 
konas naciajn liniojn. La posta Unuiĝo 

estas insti ucio, kiu ampleksus la tulan 

globon kaj havos kiel necesan sekvon la 
enkondukon de la tutmonda poŝtmarko 
kaj pli poste de la niondniono. Estas jam 
internaciigitaj la geometriaj unuoj, la 
pezoj kaj mezuroj. La Angloj kaj Ameri

kanoj, tiel konservativaj rilate al la me
zuroj, jam eslas devigitaj akcepti la elek

trajn unuojn. Ili eslas « diras P-ro Ostvvald.
« infektitaj per Hidro kaj gramo». Tiama* 

niere oni (lam igos internaciigi ĉion, kio 
havas komunan intereson por la homaro. 

Tio estas la dezirinda organizo de lu 
mondo, la vera tutmonda progresado, per 

kiu la perdo de energio estos reduktita al 

minimumo kaj la homa feliĉo alkondukita 
al maksimumo.

Specialigante sian temon, P-ro OstwaId 

nuu traktas pri la internaciigo tiela lingvo. 
La ellerno de tiu aŭ tri fremdaj lingvoj por 

povi interrilati komerce aŭ socie kun ali

landanoj, sajnas al li grava malhelpo, unu 
el tiaj ellasoj de forto, kiuj malfortigas Ia 

socian horpon. Por forigi tiun malhelpon

li rekomendas enkondukon de internacia 
helpa lingvo. « Tiu Ci enkonduko », li 

diras, « estas orga bezono, kiu sendube 

pli malpli frue estos kontentigita, restas 
nur la demando kiam kaj kiamaniere. »

Plej efike ĝi farigus per la kreo de inter

nacia komisiono. Parolante al svisa au
dantaro, li petas ĝin postuli tiun institu

ton tle ĝia registaro, Estus inda entrepreno 
por malgranda libera nacio. Per tili Ci 

alvoko la profesoro finas sian paroladon.

A, Cu.Mo.vr. (Lausanne)

La internacia protektado
de la laboristoj

Tiu Asocio fondita en 1900 en Parizo 

havas speciale kiel celon : le Kunligi la 

personojn kiuj, en diversaj industriaj (an
tioj, konsideras protektan legaron de la 

laboristoj necesa; 2' Organizi Internacian 

Labor-Oficejou, kiu publikigos bultenon 
pri la laborista legaro en la diversaj landoj; 

3'- faciligi la stududan tle la Iuhora legaro 

per liverado tle duspecaj informoj, ktp. 

La Labor-OficeJo fondita sidas en Basel 
(Svisujo), (ii vivas parle perla kotizajoj de 

la membroj (ĉirkaŭ 4.000), parte per la 
monhelpoj de la regnoj.

En septembro tiu Asocio havis sian sesan 

kunvenon en Lugano (Svisujo). Dudeko da
regnoj eslis reprezentataj; eĉ kelkaj ŝtat-

mlnistroj mem ĉeestis. La ambicio de la 
Asocio estas submeti al la diverslandaj 

registaroj nur eblajn kaj mature pripensi

tajn solvojn. Gi volaN proponi al ili refor

mojn, kiujn la specialistoj opiniis eblaj, 
kaj kluj estas tuj realigeblaj. Tiu tasko 

eslas delikata. Iri tro rapido estus perdi 1« 

konfidon tle la registaroj; Iri tro malrapide 
resultus en tion, ke la Atatoj baldaŭ supe

rus lu Asocion, kiu tiam ne plu havus
kauzon ekzisti.

La decidoj de la kunveno jus aperis kaj 

ni kompreneble povus nur tre resumi ilin. 

Unu el la grandaj sukcesoj tle lu Asocio 
estis kunvoko de internacia konferenco
duni 1906, kiu decidis la malpermeson de 
Ia nokta laboro dela virinoj enla industrio 
kaj lu uzon de la blanka fosfon) en la 

alumet fabrikado. Multaj landoj aliĝis al 
fiu konvencio ; tamen oni ankoraŭ atendas 
Hispanigon kaj Danujon. La Asocio 
dezirus ioni pli da unuformeco en la do

kumentoj pri la aplikado de la laboristaj 
tenoj- fre, oni volus koni la nombron kaj 
naturon tle la entreprenoj deklive ̂ spek
tataj, de la noktaj inspi-kioj, ktp. Kaj Cu 

ne estus utile aldoni laboristojn al la ins

pektantoj kaj starigi regulajn rilatojn inter 
la inspektantoj kaj la laboristoj?

Por la luboro dr la infanoj, nova komi
siono studos la aplikon tle la protektaj 
legoj kaj kunigos la faritajn studojn. 

Grantia paso antaŭen estos efektivigata 

por la nukla laboro de Ia junuloj Oni petos 
de la svisa registaro, ke gi kunvoku novan 

internacian konferencon pri tiu temo. La 

demando pri la nokta laboro de la junuloj 

en la hoteloj, trinkejoj, magazenoj, estos 
tamen rezervata al la nacia legaro.

Cu estus nun la tempo fari internacian 
konvencion por starigi la maksimuman la
borulon de dek hoi(\j por lu virinoj kaj 
junuloj, okupataj en la entreprenoj, kiuj 
kalkulas pli ol deklaboristoj? La Asocio 
esperas, ke lio estas nun ebla,

La lici interesa problemo de la laborigaj 
libertempoj estos rediskutata, kiam oni pli 
hone konos la ekzistantajn legojn pri tio 

kaj la nombro tle la entreprenoj, kiuj kon

sentas liajn libertempojn al siaj dungatoj.

En la malfacila studo pri la hejma laboro 
oni nur malrapide antaŭeniras. Ankoraŭ 
tie la kuracilo estas la sindikatismo, la lega 

rekono tle la kolektiva kontrakto, la forigo 
tle la ekspluataj salajroj, la publikigado tle 
salajroj, Ia plivastigo de la inspektado, de 

la socia asekuro kaj tle la higieno. Kiom 
tia reformoj ankoraŭ realigotaj kaj kiel 

malproksime ni ankoraŭ estas al ilia rea
ligo, eĉ en lu lundoj plej progresintaj pri 

la sociala legaro.., Ni citu ankoraŭ, inter 

la ekzamenitaj demandoj, la liston tiel 

gravan tle la industria/ venenoj, la inter
nacian regulation de Ia servo de 1’subak- 

viĝistoj, la antaŭgardon de la akcidentoj 

per In automata kunigo tle la vagonoj kaj 

la vastigon dela asekuro al la fremdaj labo
ristoj, precipe en Ameriko.

Tiu tro rapidu ekrigardo konvinkos la 
legantojn pri la seriozeco kaj utileco de la 

laboro plenumata de la dirita Asocio.

V. U

Homara Dataro
16 Novembro. .>34, Promulgo efe la Jus

tiniana Ieliro, —- 1633, Gustavo Adolfo Sveda 
rego estas mortigita en la batalo de Lutzen. — 
1870, I (ispana Deputataro proklama» rego, du

kon Ameleon de Savojo,

17. — 1497* Mortas Kohorto Ovven. — 1809,
I na ii ifu ro de la Kanalo de Sue*.

lii, —1:(03, Pako Bonifacio VUI publikigas 
la brevon Unuan sanctan por renovigi la uni
versalan superregon de la Koma eklezio, -r- 

JV.H, Mortas en Pirepzo Piko el Mirandolo. — 

IV.)?, Vasko de Gama alveturas al la promon
toro tle liona Supero.

|9. — Naskigas en Marsilko, botani
kisto Prospero Alpini,

21. — 1560, Mortas itala literaturisto Hani- 

balo Caro (Karo) tradukinto de la Eneido. — 
1691, Naskigas Ia mondfama filozofo, dramaŭ- 
toro kuj historiisto de Voltaire. — i/89, Nas-

kigis en Torino. historiisto kaj politkisto Ce

zaro Bulbo. -— 1806. Napoleono starigas la kon
tinentan blokon kontraŭ la Angla komerco.

'i'i' ~ IĴJI) patas inside mortigita Francisko 
1'Uatiro, konkurinto de Peruvio. — 1803, Nas

kigas eu lindano, matematikisto Justo Bellavi- 
tjt( kiu pritraktis la demandon de Internacia 
Lingvo ĉe lii Venecia Akademi >.

',M. —800, Komenco de la tera refado de Ia 

papaj* — tOll, Naskigas en Lisbono historiisto 
Kruti ol* ko Melo. — 1742, .Mortas \Villiam Brad- 

furd klu publikigis en Nov-Vorko la ui uan usonan 
gazeton.

— 1570, Mortas historiisto G. de Carros.

95* ltMil), Movias Andreo Doria liberiginto 
de (ienovo.

20. — i ..>00, t'et ro Hele elpensas la horlogon.
— 1812, La granda armeo komeneas la transi
ron de terezina.

27. 1009, Jakobo Melius elpensas la teles
kopon. — 1HSJĴ, Mortas en Parizo Aleksandro 
Dumas filo.

1591, Mortas Diego Herman, portugala 
klasika poeto. — 1818, Mortas Bodo,.i fama 
presisto en ('anno. — Ribelilo en IV
l.ijo.

30. — 1002, Filosofo Tornis.» (Ampano!!;*
esias k. ndamnita al kai eei o de la U, .ina Sankta,

Olicejo. — 1580, Astronom isto Juliano Fabricio 

la upiian lojon Vidas la suni|i«ku|ojn, — 1870, 

Mortas herniulo kaj geologo Karlo Cnpu*vo Bis- 
chof, naskita en NVoerd (Nuremberga •) en 1792.

A. Tei.llni,

Lia p ak to ]
17 Oktobro. — Transoceana sipo a Frcnf »

savas \Veliman!) kaj la aliaja pilotojn de la di- 
roktebla aerfilmo « Ameriko » en ia meso de
Picearo.

IS. S \im-Louis. — Germana aeropo « llai»», 
bourg » kiu partoprenis eo |a konkuro * Gor- 
dou-Bennet » falas en lagon Nipissiug. La aer
veturiloj kun [asno sin savas.

Ifrito, — La kimi la to de U striko deklaras 
Ia Huon de tiu de la francaj fervoj istoj.

19. A n g lu jo .  Alveturo ile eks-r**ĝ> Ma noe! 
de Portugalio kuu regino-patrino Amelio.

'ii, M ila n o .  — Inaŭguro de la XI* itala kon
greso de la socia Untoj,

L isbono. —  Papa nuncio, monsinjoro Pomi 

forlasas Portugalion.

£ 3 . L o ndo no , —  Mortas p rinco  Francisko el 
leck? fra tu de la regino.

Ij. B an g k o k . — .Mortas la rego de Siamo. 

Pariso• —. Malfermo do la Parlamento.

imussui. Ui germanaj ê i n i pe r i estroj
alveturas Bruselon,

A te n o . —  Oni publikigas dekreton kiu disi
gas la nacian deputataron.

26, \ KNKiao, — Inaŭguro de rememoriga 

Stono al Rikardo Wagucr en palaco Vendramfn.

L ondono . —  Direktebla aeri i po Lebaudy% 
flugas el Francujo al Londono.

Issy- i.ks-M ouuneaux . —  Aviadisto Blanchard
mortas dum la aerveturado de Bourges al laav.

1\omq, Leutenanto Saglietti fa las kun 
amelano en Ia aviadejo de Centocelle kaj 

mortas.

Holoceno. —• Inaiiguro de la VI Kongreso de
italaj blinduloj, La tagordo de Lorenzii por la 
enkonduko de Esperanto estas aklame voĉdo-
nita.

‘28. E tam pes. —  âviadisto Tabuteau venkas 

la mondan rekordon de distanco kaj daŭro.
L o ndo no , —  La ministro de Pmilito acVtas

direkteblan aeaŝipon « Clement-Bayard

29. Parizo, — Maltrankvila kunsido de la 
deputataro pro la lasta fervoja striko.

Bu usklo, — ka direktebla a$r&ipQ << Ville de 

Brunelle» » venkas la kuron Bruselo-Antverpeno
kaj reveno,

Uma, — Salvador (ia voru starigas Ui rvova n 
peruan ministraron,

30, \ e ro n o . — Ku la domo de Julieto kaj 

Komeci ooi ioaŭguro» buston al Shakespeare.

I A n iz o .  —  Ministro Briand ricevas 1’uauan 

aprobon en la diskutado pri la fervoja striko.

A. T*LLIN|.

FELIETONO DE « ESPERANTO »»

La Suferoj He jmia I M l e r
de W . v. GOETHE

T r «cl. H. USINGEH

Unua Libro

La 22 an de majo.

Ke la lioma vivo nur estas songo, jani 

Sajnis al multaj, kaj ankaŭ nii ĉiam kun

portos kun mi tiun ĉi senton. Kiam ml ri

gardas la limojn, en kiujn la agemaj kaj 
esploremaj fortoj de Idiomo estas enigitaj, 

kiam mi vidas, ke ĉiu agado nur celas la 

kontentigon de bezonoj, sole por plilon

gigi nian malfeliĉau ekzistadon, kaj plue, 

ke ĉiuj trankviligoj pri certaj punktoj de 

meditado nur estas sondanta rezignacio, 

ĉar oni pentras multkolorajn formojn kaj 

lumajn elrigardojn sur la murojn,, inter 

kiuj oni estas kaptita — ĉio tio, Vilhelmo, 

faras min muta. Mi reiras en min mem kaj 

trovas mondon ! Plie en senlo kaj malhela 

avido ol en realeco kaj viva forlo. Jen ĉio 
nagas antaŭ miaj sentoj kaj nii rideta» son

dante en la mondon.
Ke la infanoj ne scias, kial ili volas, pri 

tio konsentas ĉiuj instrui tegaj majstroj en 

lernejo kaj kortego; sed ke anka ii plen

kreskuloj same kiel infanoj vagas sur la 

tero, ne sciante, de kie ili venas kaj kien 
ili iras, same malmulte agas luu veraj celoj, 

hame estas regataj de biskvito kaj bakujo 
betulbranĉoj, tiam neniu volas volonte 

kredi kaj al nii sajnas, ke oni povas kapti 

gin per la mano.
Volonte iui konfesas al vi, ĉar mi ja scias, 

kion vi respondos, ke tiuj estas Ia plej fe

ltaj, kiuj vivas senzorge kiel infanoj, ĉir- 
kaaportas, vestigas kaj senvestigas siajn 

pupojn, kaj steliras kun granda respekto 
la tirkeston, en kiu patrinjo ŝlosis la «uk- | 

erponon, kaj, kiam ili line ricevas la dezi- i 

raton, konsumas gin kun vangoj plenaj .

kaj krias : Pli multe I — Tiuj estas feliĉaj 

kreituloj I Ankaŭ tiuj fartas bone, kiuj do

nas belegajn titolojn al siaj okupacioj aŭ ci
ai siaj pasioj, kaj jugas ilin al la homaro 

gigantaj agoj por la savo kaj Ia bonfarto-

— Felison al tiu, kiu povas agi tiel. Sed 
kiu komprenas je sia modesteco, kio re

zultos el tio, kiu vidas, kiel bele ĉiu burgo, 

kiu bonfartas, scias sangi sian gardenon 

en paradizon, kaj ke ankaŭ la malfeliĉulo 

senlace rampas la vojon, kaj ĉiuj havas la 

saman intereson vidi la lumon de la suno 
unu minuton pli longe; — ja, tiu estas 

kvieta, kaj formas sian mondon el si mem 

kaj estas fei i tki, tial ke li estas homo koj 

kiel ajn li estas limigita, li tamen ĉiam 
havas en la koro la dolman senton de libe

reco kaj, ke li povas forlasi tiun-ĉi malli
berejon, kiam ajn li deziras.

La 2(i an de ninjo.

De longe vi konas mian manieron logici 

ie, starigi mian kabaneton en intima loko 

kaj restadi tie kun ĉia ekonomio. Ankaŭ ĉi 

tie iui trovis loketon, kiu allogis min.

Ĉirkaŭe unu horon for de la urbo estas 

loko, kiu nomigas TVahlheim (valhejm). La 
situacio ĉe monteto pstas tre interesa, kaj 
elirante sur la supra vojo el la vilago, oni 
superrigardas per unu fojo la tutan valon. 

Bona mastrino, kiu siaage estas servema 

kaj vigla, versas vinon, bieron, kafon ; kaj 
kio superas ĉion, estas du tilioj, kiuj per 

etenditaj brancoj kovras la malgrandan 
lokon antaŭ la pregejo, kiun ĉirkaŭfermas 

kamparaj domoj, garbejoj kaj bienetoj. 

Tiel intima, tiel kasita mi ne trovis facile 
loketon kaj tien mi portigas mian segon, 

trinkas tie mian kafon kaj legas Homeron. 

La unuan fojon, kiam mi okaze venis sub 

la tiliojn en bela posttagmezo, mi trovis la 

loketon dezerta, ĉiuj estis en la kampo; 

nur knabo proksimume kvarjara sidis sul
la tero kaj tenis per la brakoj alian ĉirkaŭe 

duonjaran infanon, kiu sidis antan li inter 1 

Ia kruroj, kontraŭ sia brusto, tiamaniere 

keli servas al gi kiel sego, kaj spite Ia 

vigleco, per kiu li ĉirkaŭen rigardis per I

siaj nigraj okuloj, sidadis tute senmove. 

Tiu-ĉi vidajo faris plezuron al nji : mi si
digis sur plugilon, kiu staris kontraŭe, kaj 

desegnis la gefratan pozon kun multa gojo. 

Mi aldonis la proksiman barilon, garbejon 

pordon kaj kelke da disrompitaj radoj, 
cion, kiel g i trovigis unu post lu alia, kaj 

trovis post boro, Ue mi ellaboris bonordan, 
tre interesan desegnajon, ne aldoninte eĉ 

unu streketon laŭvolan. Tio firmigis mian 

intencon, ke estonte mi nur sekvos la na

turon. (ii sola estas senfine rica, kaj fti 

sola instruas la artiston. Oni povas diri 

multon por la reguloj, preskaŭ kion oni 
povas diri por laudi la civilan societon. 
Homo, kiu agas konforme al ili, neniam 

produktos sengustajon kaj malbonajoj 
kiel iu, kiu lasas sin gardi per legoj kaj 

konveno, neniam farigos netolerebla naj

baro, neniam rimarkinda malbonulo; kon
traŭe ĉiy regulo, oni diru, kion oni volas, 
nepre detruos la veran senton de naturo 

kaj gian veran esprimon! Vi diru, ke tio 

eslas iro severa! Ĝi nur liniigas, foriran
ta» la malbonajn Jjianĉojn, k. t. p. — Bona 

amiko, fu vi volas, ke mi donu alegorion? 

Estas same je la amo! Juna kopo amas kna
binon, pasigas ĉc ŝi ĉiujn borojn dje la tago, 
malŝparas ĉiujn siajn fortojn, ĉiun sian 
havon por klarigi al Si ĉiumomente, ke li 

tute sin donas al ŝi. Jen venus (Ulstro, kiu 
estjis en publika olko, kaj dirus alli : Juna 

noblula! Arni estas home, nur vi devas 

anii home. Dividu viajn horojn, unujn por 
labori, kaj la liberajn horojn dedici! al via 

amatino. Kalkulu vian havon, kaj kio su
peras vian bezonon, de tio nii ne malper
mesas fari al Si donacon, tamen ne tro 
ofte, eble je sia nomfesto aŭ naskigtago, 

k. t. p. — Se la bomo obeas, li farigas ka

pabla juna homo, kaj mi konsilos cĉ al ĉiu 

princo, ke li voku lin en la kolegion; sed 

forestas Ila amo, kaj, se li estas artisto, 
Jia arto. Ho miaj amikoj I kial la fluo de la 
genio tiel malofte superfluas, tiel malofte 

mugas torente kaj timigas vian mirindan 

animon? — Karaj amikoj, jen trankvilaj 
sinjoroj logas ambaŭflanke de 1’bordo, al

kiuj detruigis la Ardendometoj, la bedoj 

tulipaj kaj la kampaj herboj, kaj kiuj do 

scias gustatempe forigi la minacantan dan
geran per digoj kaj derivado.

La 27-an de majo.

Mi estis, kiel mi vidas, en ekstazo kaj 

uzis alegoriojn kaj tial forgesis elrakonti 
al vi, kio okazis plue je Ia infanoj. Ml si

dis du horojn ĉirkaŭe sur mia plugilo, 

tuto elsorbita per pentrista sentado, kiun 
prezentis al vi tre disigite mia hieraŭa 

folio. Jon vespere venas juna virino al la 
infanoj, kiuj intertempe estis senmovaj, 

kun korbeto ĉe la brako kaj de longe vo

kas : « Filipo, vi estas tre bona ». Si habi
tis min, mi dankis sin, ekstaris, alproksi 

migis kaj demandis, ĉu Si estas Ia patrino 

de la infanoj? Si jesis, kaj, doninte al la 
pli maljuna duonan bulkon, ŝi alprenis la 

malgrandan, kisis gili kun patrina anio.

— a Mi donis », gi diris, «i al mia Filipo 1«} 

malgrandulon por teni kaj iris kun mja 
plej maljuna Illo en la urbon por aĉeti

blankan panon kaj sukeron kaj teran kaĉpa- 
tcton ». Mi vidis ĉion en la korbo, kies ko

vrilo estis forfalinta. — « Mi volas kuiri 

al inia Johaĉjo (tio estis la uomo de la plej 
juna infano) slipeton por vespermango; la 

bubo, la granda, disrompis hieraŭ la pate

lon, disputante kun Filipo pri restaj o de 
la kaĉo ». Mi demandis pri la plej maljuna, 

kaj aponaŭ ŝi ostis dirinta, ke li vagas on

la herbejo kun paro da anseroj, kiam li
alkuris kaj kunportis al la dua avelan verr 

gon. Ml plue interparolis kun la virino kaj 
sciigis, ke ŝi estis la Ulino de Iinstruisto, 

kaj ke Sia edzo faris vojagon en Svisujon 

por alporti la heredigon de la kuzo.

« lli volis trompi lin ju i gi u, ŝi diris, u kaj 
ne respondis liajn leterojn; tial li meni 

vojagis al ili. Ke ne estu okazinta al li tnal- 

feliĉiga akcidento! Mi sciigas nenion pri
li ». — Estis malfacile al mi, foriri de tiu 

ĉi virino, donis al ĉiu infano krejceron, 

kaj ankaŭ por Ia plej juna mi donis gin al 

ŝi, por aĉeti bulkon por la supo, irante en 
la urbon, kaj tiamaniere ni disiris.

Mi diras al vi, mia trezoro, kiam niaj 

sentoj tute ne volos plu kvietigi, tiam ĉiun 
tumulton kvietigas la aspekto de tia krei

tajo, kiu travivas, la malvastan estadon 
kun felica kontenteco, zorgas de unu tago 

al la alia, vidas defali la foliojn kaj nur 
pensas, ke vintro komencigas.

Do tiam nsi ofte estas ekstere. La infanoj 
jam alkutimigis tute al mi, ili ricev as su- 

keron, kiam mi trinkas kafon, kaj dividas 

kun iui la buterpanon kaj la avidan lakton 
vespere. Dimance la krejcero neniam 
mankas al III ; kaj se ini ne alestas post la 

pregohoro, la mastrino estas komisiita 

elpagi gin.
lli estas konfidemaj, rakontas al mi ĉian

aferon, kaj precipe mi amuzas min pri 
iliaj pasioj kaj simplaj ekdeziroj, kiam pli 

inuite da infanoj el la urbo kunvenas.

Koitis multo da penado, forigi de la pa
trino la zorgon, ke ili genas la sinjoron.

La l}u-an de majo.

Kion mi diris al vi antan nelonge pri la 
pentrarto, certe ankaŭ koncernas la poe

zion ; oni nur devas ekkoni la bonegon 

kaj elparoli gin, kaj tio estas dirita multo 
per malmulto. Hodiaŭ mi havis sceon, 

kiu, pure priskribita, estus la plej bela 

idilio en la mondo; tamen pro kio poezio, 
sceno kaj idilio ? Ĉu (lo ĉiam oni devas la

boreti, kiam oni volas partopreni fenome
non 'I
Se vi atendas multe da bclajo kaj no

blaj!:} lijŭ tli} ĉi komenco, ree vi estas tre 

trompita; simpla juna kanparano forlogis 
min al tiu ĉi viva intereso. — Mi rakontos 
malbone kiel ĉiam, kaj vi, ml pensas, 

trovos gjn trograndigita kiel ĉiatu ; rte 
estas Wahllicim kaj ĉiam Wahlheim, kin 
produktas tiujn ĉi ammaloftaĵojn.

Ekstere sub la tilioj estis societo por 
trinki kafon. Ĉar gi ne plaĉis al mi, mi 
restis je iu preteksto.

Kampara junulo elvoma el la najbara 

domo kaj okupis sin, pretigi ion de la plu

gilo, kiun mi desegnis antaŭ nelonge. Tial

ke li plaĉls al mi, mi ekinterparolis kun

li, demandis pri Iiaj rilatoj, ni baldaŭ
konis unu Ia alian kaj estis baldaŭ intimaj, 

kiel okazas al mi kun tiaj homoj. Li rakon

tis, ke li servas ĉe vidvino kaj ŝi tre bone 
zorgas pri li. Li parolis tiel multe pri ŝi, 

ke tre haidan nii povis rimarki, ko Si ne 

vivis harmonie kun sia edso, ue plu yqUs 
edzinigi, kaj tra lia rakonto tralumis tiel 

videblo, kiel bela, kiel ĉarnui Al estas ppr

li, kiom li deziras, ke ŝi elektu lin por 
estingi la memoron pri la kulpo de sia 

unua edzo, ke mi devas ripeti |aŭvorte,

por klarigi al vi Ia puran inklinon* la
amon kaj fidelecon de tiu ĉi homo. Eĉ mi 

devus posedi la talenton do plej granda

poeto por povi samtempe presenti al vi 
vive la esprimon de liaj gestoj, la harm©̂ 

nion de lia voĉo, la kapitan fajron de liaj 

rigardoj. Ne, neniu parolo montras la der 

llkatecon, kiu estis en lia tuja esto kaj es= 

primo; clo nur estas maldelikata, kion mi

povas reprodukti. Precipe kortuŝis min,
ke Ii timis, ke nii pensu malsame pri lia 

rilato al ŝi kaj dubu pri ŝia bona konduto.

Kiel ĉarme estis, kiam li parolis pri sia
staturo, pri ŝia korpo, kiu altiris kaj en

katenigis lin perforte sen junecaj darmoj, 

mi nur povas ripeti en nia plej interna 
animo. En mia vivo mi ne vidis la ugan

tan avidon kaj la brulantan sopiradon en 

tia pureco, eĉ mi povus diri, en tia pureco
ne pensis nek songis. Ne insultu min, kiam 
mi diras, ke ĉe la memoro pri tiu ĉi ĉas- 

teco Uai vereco mia plej interna ani rao â  
(Ias, kaj ke la bildo de tiu ĉi fideleco, kaj 

amemeco persekutas min «i e n, kaj ke rni, 

kvazali-lue ui ekbruligita, avidas kaj sopiras.
Mi nun serĉos vidi Sin kiel eble plej bal

daŭ, aii kontraŭe, bone pripensante, nii 

evitos. Pli bone estas, ke mi vidu per la 
okuloj de ŝia amanto; eble ŝi ne vidigas 

antaŭ miaj okuloj tiel, kiel SI nun staras 

antaŭ raj, kaj mi difektus la belan bildon?

(Daurigi la).
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Administrado. — Car la presado de la 
Jarlibro dauris pli longe ol ni antauvidis, 
ĉi tiu aperos nur en la Hno de novembro. 

La ̂ isnunaj aligintoj gin ricevos kune kun 

sia membrokarto.

La Del., kiuj ne plu havas dokumen
tojn por sia agado, estas petataj peli de 

ni novan provizon.

/. La varbiloj por Esperantiaj Enire'
p r e n o j  estas gis nun redaktataj E s p e r a n te ,

Franchi Germane.
Angla teksto baldaŭ aperos.

Esperantia Biblioteko. — La franc
lingva propaganda broŝuro pri U. E. A.
tuj aperos sub la titolo : L'Esperantisme.
(ii enhavas plenajn klarigojn pri la socia

signifo de Esperantismo, pri la servoj de 
nia Asocio, utilajn informojn por la inte
resataj personoj, klarigojn pri la Espe

ranta gramatiko kaj vortaro. Gi estas ne

cesega verko al ĉiuj niaj propagandistoj.
La angla kaj germana tradukoj estas en 

presado.
Krom tiuj broŝuroj la Esperantoa Li

brejo eldonos malkarajn propagandajn 

foliojn en nacia lingvo.

Gvidfolioj. — Aperis gvidfolioj de la 

jenaj urboj : Beaune, Krefeld, Kostock, 
Moskvo (2a eldono), Hannover (2* eldono). 

Entute 53.
Universitataj gvidfolioj ; Grenoble, Nan- 

cy. Entute 4.

Ni petas, ke oni skribu kiel eble plej 

legeble la manuskriptojn de ia gvidfolioj 
speciale la proprajn nomojn por faciligi 

la laboron de la kompostistoj. Calere pres
prova] o ĉiam estos sendata de ni al la 

koncernata Del.

Novaj Delegitoj

Haza (Hispanujo). — S-ro Emilio Castel
lano. ,  ̂ i  n

Rogorodskol (Rusuj o). — — S-ro Igorj 

Aŝeŝov (Sub Del.).
Budapest (Hungarujo). — S-ro Nvulaszij 

Ocza, Szarm vi angalo.
Coutances (Francujo, Manche). — S-ro 

Georges Ca di ok, I, rue du Chateau Pis- 

quiny.
Dmilrov (Rusujo). — S-ro D-ro Stefan 

Koban, Orudjevskaja Bolnica.

Elberfeld (Germanujo, Barmen). — S-ro

NIA. PL.EBISOITO

Kioo Dia] legantoj 
opinias pri esperanto

Antaŭ pluraj monatoj ( januaro 1910) ni aran

gis ioter niaj legantoj plebisciton pri nia jur
nalo. Sentante Ia bezonon konatigi kun iliaj be
zonoj, scii, ĉu ni laboras sur vojo plaganta al

ili, ni turnis nin al ili kun la peto, ke ili bon

volu rakkase esprimi sian opinion pri nia ga

zelo. Nia alvoko ne restis vana. Ni ricevis gran

dan nombron de tre plenaj kaj vere interesaj 
respondoj, kiuj multe, helpis al ni. Manko de 
loko malhelpis, ke ni gis nun raportu pi • liu 
plebiscito en nia gazeta. La tempa nun tamen 

venis por plenumi nian devon rilate alla respon
dintoj kaj... rilate al niaj legantoj, kiuj estas 

scivolaj pri ĉi tiu cenzuro de la legantaro.

Ni diris, ke la respondoj e«U*s interesaj. Kel

kaj el ili okupas plurajn pagojn kaj tre detale 
traktas la demandon ; aliaj, snr simplaj poŝt

kartoj, koncize sed tamen tre klare resumas la 
opinion de sia skribinto. En tiu tre pala resumo, 

ni penis eltiri la komunan opinion, la mezon de 

la respondoj, kaj kiam ĉi tiu ne estis atingebla 
ni simple citos la plej interesajn.
Oni rememoras, ke por gvidi la respondon

ta, ni estis proponintaj donitajn demandojn,

P. Tarnow, Barmen, Brucherschulstr., 7.

Kreuzlingen (Svisujo). — S-ro G. Sch\ven- 
glcr, Sonnenstr., 28.

Lugano (Svisujo). — S-ino Louisa Erasmi, 
Cassarinetta, 6.

Nenillg-Plaisunce (Francujo, S. &()).— 

S-ro Carpentier, rue de la Station, 

(Subdel.)

Kong Bgdzov (Aŭstrio, Bohemujo). — S ro 
Viktor Arnstein.

Noivilles (Francujo, S. & O.). — S-ro 
Guillemin (Subdel).

Roehdate {Anglujo). — S-ro H. Highlcv,

4 , Exeter St.

• Saint-Chamond (Francujo, Loire). — S ro 
L. Sanguard, Saint-Martiii-en-CouaiTeî .

Saint-Claude (Francujo, Jura). — S-ro 
M. David, rue des Ecoles.

<51 Skaliga! (Hi n ujo). — S-ro K. Ĉ. San, 50 
Tsze va Dieu St. ('.limese Bund.

Verdingen (German., Rheinland).— S-ro 
J. Cahn, Oberstr., 20.

Worcester (Usono, Mass). — S-ro O. 

Gleason, ltoom 17, Post Office.

SANGOJ. — Bendzin (Rusujo-Polujo) : 
La Del.-estas nun : S-ro Izvdor Sercarz.

— Berlin (Germanujo) : La Del. estas 

nun : S-roTeodor Koehler, Gneisenstr., 58-

5. 53. — Braga (Portugalujo) : La adreso 
de la Del. estas nun: S-ro AntonioFontes, 
Famalicas. — Dresden : La Vicdel. de S-ro 
Radeck estas nun S-ro H. Krauss, Zol- 

Inertr., 20.

Forstrekoj.

Goldfield : S-ro Kinon — Tenerife: S-ro 
.•Gonzeles. — Loninice sni* Popelka ; S-ro
Geisselreiter. — Alcanitz : S-ro Cimeno. — 
Medina del Campo : S-ro Garzia y Ruiz. — 
(Judana : S-ro Dom Fernandez — Zojin- 
gen : S-ro Diebold. — Aberdeen : S-ro Du- 
guid. — La Guardia : S-ro Baudin Agnero.
— Winnitza : S-ro Barklav de Tolv. —v
Tabor : S-ro Cikhart. — eartiste : S-ro Du- 
ckers. — Taran a ki : S-ro Fraser. — \V it
te nberg : S ro Heilige. — SI. Marienburg : 
S-ro de Boedemaeckez. — Bochum : S-ro 
Neumeister. — Ca n icas : S-ro Bri con o — 
Dresden: &-ro Borth. Aleksandrio : S-rô 
Lee. — S tir ling : S-ro Madarai.

Tiuj Del. estas forstrekataj, iau ̂ 19ile i.* an

taua Siatuto.

kies vicon sekvis preskaŭ ĉiuj respondintoj. Sed 

antaŭ ol respondi detale pri ili, niaj korespon

dantoj bonvolis espri mi afon sfmpatrrm prf Fa 
agado de la jurnalo kaj slan generalan aprobon ‘ 

pri gia enhavo kaj karaktero. Por kelkaj eslas 
eĉ senutile ion aldoni al tiu aprobo. « Ne faru 
ian sangon », diras unu, « Ni estiis tre kon- ; 

tentaj pro la uuna arango de la jurnalo kaj ne 

deziras sangojn », skribas alia « Mi multe satas 

Esperanto tia kia gi estas, (ii estas verdire la 
plej bona Esperanta jurnalo. Mi kredas ke ĉiuj 
Esperantianoj eslas samopiniaj kaj deziras ne
niun sangon. Ke gi restu la sama. Estas neeble, 
laŭ mi, plibonigi gin, ĉar gi estas perfekta », 

k. t. p.

Sed ui ne restu sur la kampo de fla puraj 
laŭdoj...

La Formato

La unua demando almetita estis pri la formalo* 
Ĉu ni devas pligrandigi afi pfTmafgrafleligi gni.
Ho! tie plena .malkonsento. La respondoj divi

digas en du egalaj partioj kun valoraj argu

mentoj. La unuaj asertas, ki* la Duna formato 
estas tro granda ; ka j por apogi tiun kondamnon 

ili diras, ke estas neeble bindi la gazeton, ke gi 

tro facile distingas, ke gi estas nekonservebla, 

ke oni ue povas gia malfaldi kaj legi en publika 

loko ĉar ĝi okupas tro da loko (kan la diseten
ditaj hrakoj I). « (ii farigas malbelajo. kiun oni 

ne plu konservas *>, a Nenie oni havas sufiĉe 
da spaco por le"» tian paperarajon. Mastro de 

kafejo diris : Estas senutile aboni tian grand

formatan gazeton k iu  aperas nui1 diion monate,
ĉar gi jam en la unuaj tagoj estas tu te  dissirita », 

« La formato estas mulle tro granda »>, <« Duo

nigu la formaton », k. t. p. Tamen al tiuj pro

testoj la alia partio respondas, ke la nuna for

malo estas tre taŭga por propagando, ke la 

Esperantistaro devas fierigi, ke gi posedas jam 
tiel belformajn gazelon, ke dank’al tiu formato 

gi estas facile legebla, ĉio en gi facile retrove
bla. ke en publikaj lokoj oni legante gin nepre 

aten tigas  la publikon. « La nuna formalo havas 

aspekton  imponan kaj l>elan » ; ternpo skribas 
« la plimulto el ni preferas la nunan formaton », 

« La nunan  formaton mi taksas krei tre konvena, 

Ĉar pro sia grandeco gi influas la indiferen

tulojn n, a la nuna formato eslas tute liona >►, 
k. t. p • ,*• :  »  •; ' t

Klarigo de ĉi tiuj tiel malsamaj kaj ne ak

ordeblaj opinioj estas duobla : Unuflanke, oni 
povas konstati, ke preskaŭ ĉiuj kontraŭuloj de 
Ia granda formato estas germanlingvanoj. Oni 

efektive scias, ke la germanaj ĵ urnaloj, eĉ Ciu
tagaj, estas presataj en negranda for o» a t® (f Ti

kva r kolonoj de Urfto) kompensata per notinda 
plimultigo de la pagoj, dum la alinaciaj estas 

farataj Iau la sama formato kiel Esperanto; eĉ 
kelkaj anglaj kaj francaj gazetoj havas ankoraŭ 
pli grandan formaton. Germana leganto malfa

cile kutimigas al la grandformataj gazetoj, kiuj, 

se ili prezenta» alian superajojn, eslas evidente 

malpli oportune uzeblaj.
Aliflanke, la diverseco de la opinioj pri la 

formato rezultas ankaŭ de la diverseco de ideoj 

pri la rolo de Esperanto. Iuj vidas en gi, pro la 
graveco de la artikoloj, kvazaŭ revuon kaj sekve 
preferus gin havi en formato, kiu ebligus kon

servadon, facilan bindadon kaj ĉiutempan tra

legadon. Aliaj konsideras gin kiel informan jur
nalon, kiun oni rapide legas kaj... ne kon

servas. Por tio tre oportuna estas la nuna for
malo, kiu permesas tujan rigardadon de Ttuta

enhavo.
Pri tiu sama demando oni devas ankaŭ kon

sideri, ke la jurnala formato, kiel gi nuo eslas,- 
eŝtas'senteble pli malkara ol Ia revua formalo — 
kio estis pripensita de malmultaj legantoj sed 

estas por ni tamen atentinda faktoro.

Konkludo? — Konkludon ni ne havas. Se Es
peranto devas esti propagandilo, informa jur
nalo, ofte aperanta kun freŝaj novajo}, muliaj 

diversspecaj artikoloj, tiam la nuna formato es

tas la pli bona. Se gi devas esti gazeto kun 

gra Taj artikoloj, ko nse r to taj, konsultota) kaj 
relegotaj, tiam, ni volonte konfesas, malgranda 

formato estas pli taŭga kaj pli oportuna. Sed 
revuo estas pli kara, postulas pli da tempo. Plie 

ekzistas jam multaj revuoj en Esperantujo. 

Sajnas do, ke ĉe ni estas loko por jurnalo kun 
diversa materialo, bona informilo kaj resumi!»» 

de ĉio okazanta pri vivo internacia generale kaj 
pri Esperantismo aparte; cetere tio nin kondukas 

al alia parto de la demandaro metita al la atento 

de niaj legantoj.

Finante tiun unuan parton ni rimarkigu ke, 

1«). Eĉ en sia nuna formato la ekzempleroj de 
Esperanto estas facile konserveblaj kaj binde- 
blaj ; 2e) kelkaj legantoj proponis Ia revenon al 

la primitiva formato de Esperanto (larga kvar 
kolonojn) aŭ io prokoimuma kun duobligo de 

la pagonombro — kio eslas meza solvo ekza

meni nda ; 3e) ĉar la demando pri formati) 

estas ankoraŭ nun en studado, ni volonte rice
vos ĉiujn opiniojn de niaj legantoj (r).

(Daurigota). E speranto ,

Esperantia Konkurso

ESPERANTIA SILBO
Jam de longe niaj Delegitoj esprimis la 

deziron ke U. E. A. vendu specialajn siklojn 

kun sia titolo kaj la nomo de nia Asocio, 

kiuj estus elmetataj ĉe la pordo de sia 

logejo kaj tiamaniere altirus la atenton de 

la publiko al U. E. A. Similaj sibloj estus 

ankaŭ necesegaj por Esperanto-Oficejoj, 
kiuj havus la permeson elmeti tian Sildon, 

nur se ili plenumas necesajn kondiĉojn de 
plena organizo.

(1> V idu  pri tio la ^efartikolon c ii tili N\

Deziresprimo pri tio estis cetere jam  el
metita de nia la Kongreso.

Por difini la modelon de liu plako, ni 

malfermas konkurson inter ĉiuj Esperan 
tianoj.

Jen la kondiĉoj, kiujn devos plenumi tiu 
ŝildo.A
I1' (ii surhavu la nomojn Universala Es

peranto-Asocio kaj Delegito (tiu ĉi lasta povos 
esti anstataŭata per Esperanto-oficejo),
3«' (ii havu ne pli ol tri kolorojn (enkal

kulante la koloron de la fundo mem)
4<' (ii havu iel ajn la insignon de U. E. A. 

(verda stelo kun blanka rando).

La konkursantoj sendu al ni modelon 
sur papero aŭ kartono en la gustaj dimen

sioj proponataj de ili kun la montroj de la 
uzotaj koloroj antaŭ la 15» de decembro
mo.
Al la plej bona projekto ni sendos ko

lekton de Esperantaj libroj je valoro da

4 S'taj al Ia tri ceteraj plej bonaj projektoj 
librojn je valoro da 2 §.

Ciuj senda joj devas esti adresataj : Espe
rantio, IO, rue de la Bourse, Geneve. La 
alsenditaj projektoj restos la proprado de 
U. E. A.

Ni esperas, ke kiel eble plej multaj cl 

niaj samideanoj partoprenos je tiu kon
kurso kaj ke per ilioj ideoj kreiĝos bela 

kaj alloga modelo de Esperantia ŝildo.

U. E. A.

Esperant iaj Informoj

Antverpeno (Belgujo). — Nia kunlabo
ranto S-ro Ed. Privat faris en Ia kongresurbo 
sukcesplenan paroladon pri Esperantismo kaj 
U. E. A.

Brno (Aŭtrio). — Post sukcesa ekskurso de 

Bohema komerca akademio al Bananujo kaj
f riveto, uzinta la servojn de U. E. A., montri
gas en la urbo serioza intereso por Esp. kaj 

U. E. A. Novaj aligoj sekvis el la supra ekspe
rimento.

Bruselo (Belgu jo). — Regiona kunveno de 
la Esp.-ianoj okazis la 1 2 . Oktobro- S-ro Ma- 
lhieux, Del., komence parolis pri la Augsburga 

Kongreso kaj gia laboro, speciale insistante pri 

la demando pri Ia revizio de la Statuto kaj la 
konsekvencoj de tiu decido.

Ooi poste priparolis Ia situacion de U. E. A. 
en Bruselo kaj la ĉeestantaro unuanime aprobis 

la sekvantan tagordon : « La Bruselaj Espe
rantianoj, aŭdinle la raporton de S-ro Mathieux, 

Del., pri la Augsburga kongreso, aprobas giajn 
decidojn kaj ĉiam klopodados progresigi la Aso

cion laŭ Ia rimedoj, kiujn gi konsilas. Vivu
U. E. A.

Dusseldorf (Germanujo). — La ’ regiona 
kunveno okazis la .‘JO. Oktobro, sub prezido de 
nia Del., S-ro Luis. Car la varbado eslas ĉi tie 
ne. facila, ĉar la gazetoj ne tro favore rilatas al 

Esperantismo, oni decidis propagandi en priva

taj rondoj. I nuan ime oni aplaŭdis la intencon 

sendi al ĉiu Esp.-iano la Jarlibron. La ĉeestinloj 

esperas, ke per tia metodo la solidareco tre for
tigas kaj fresa vento iros tra Ia anaro de 

U., E. A. Plenkonfide oni esprimis al U. E. A. 
dankon por la ĝisnuna laboro.

Grenoble (Francujo). La revuo « Les Alpes 
Pittoresques » publikigis, tre bonan artikolon 

pri Esp. kaj U. E. A. verkitan de nia Vicdel- 
S-ro Roy.

London. — Nia prezidanto, S-ro H. B. 

Mudie, faris ĉe la Londona Esp. Klubo, lumbil

dan paroladon pri sia vojago al kaj post la Kon

greso de U. E. A. La ĉambrego estis plenplena 
kaj la aŭdilorio estis vive interesita. En Bruselo 

kaj B. Godesberg la karavaneto de la Britoj ha
vis la okazon renkontigi kun samideanoj. Post 

Ia kongreso, IO britoj kaj I Italo, la karavano tra

veturis, plejparte per (-evaltiritaj veturiloj, la 

belegan Tirolon. Tiam sekvas trankvila vojagado 
de Linz ĝis Belgrado tra Vieno kaj Budapest, 

kaj konstante sur la vojo trovigas samideanoj. 

Tie en Belgrado la verda stelo brilis kaj en la 
sama vagonfako kun la karavano hazarde tro

vigis Ia urbestro de Kragujevac, nia Del., kiu 

bonege parolis Esp. La revenovojo eslis sipe 

laŭ la Dalmatia marbordo de Cattaro gis Fiume.

Dum tiu ĉi vojago* oni ne eĉ unufoje sendis 

avizkarton, tamen konstante renkontis samide
anojn, kiuj donis plej valorajn konsilojn kaj hel

pon. Dum Ia vojago la karavano disdonis alme

naŭ 7 0 0  ĉcfeĉajn ŝlosilojn en lingvoj. Nur 
ses el la ricevintoj sciis nenion pri nia movado. 

Finante S-ro Mudie certigis, ke nur lia scio de 

Esp. donis al li la kuragon veluri en tiuj kva

zaŭ nekonataj landoj, kaj neniam li povos sufiĉe 
laŭtvoĉe aklami sian dankegon al Zamenhof. 

La aplaŭdado de la ĉeestantaro por nia eminenta 
prezidanto estis longa kaj lania, kaj montris kiel 

alte gi taksis lian laboron por Esperantismo.

Mŭnster (Germanidoj. — La propagando 

en Vestfala tstas malfacila. Nin Del. S-ro 
Krachl kaj S-ro Lentze faris paroladojn post 

kiuj sekvis kursoj. Oni esperas multajn al igojn 

al U. E. A.

Sheffield (Anglujo). — En « The Sheftield 
\Veekly News *) aperis bona artikolo pri U. E. A. 

kaj la interna ideo.

Verviers (Belgujo). — Serio de artikoloj 

pri la organizajoj de Esp.-ismo aperis en Le 
Joni•; unu el ili estis dedicita al U. E. A.

•  •

Tra la distriktoj

Ni ricevis de nia Distrikta Del. por 

Kailkazo interesan raporton pri nia afero en 
tiu lando. La Esperanlo-Movado datumas ne 

pli ol de 5  jaroj. Unue limigite en Tiflis, gi dis

vastigis en aliajn urbojn : Baku, Kars, Eliza- 
vetpol, Aleksandropol, Batoni, Kutais, k. t. p. 
Sed plej ofte la pioniroj renkontis sur sia agad- 
vojo multajn malhelpojn ĉu el lokaj kultur- 

kondiĉoj, ĉu el politikaj kaj administraciaj cir

konstancoj. Speciala agado pri U. E. A. ue po

vis gin nun esti tre fruktoporta : nia Esp.-istaro 
ne estas ankoraŭ sufice preta akcepti Ia ideon 

de Esperantio kun aktiva entuziasmo. La tuta 
laborenergio de la samideanoj sin direktas al 

organizado de kursoj, precipe meze de la junu
laro, pretigante tiamaniere por Esperantismo 
kaj Esperantianismo pli favoran akcepton ».

Nuntempe laboras en Kaŭkazo 'i Del. var

bantaj 87 membrojn. Oni klopodos nun elekti, 

Del. en aliaj urboj.

La Dua Kongreso de U. E. A.
La intertraktadoj aktive daŭras inter Ia Ko

mitato de U. E. A. kaj la Komitato de la Ant
verpena Kongreso, pri la dato kaj programo de 

nio dua Kongreso.
Ni baldaŭ informos niajn legantojn pri Ia re

zultatoj. Ni jam de nun povas anonci, ke la 
Kongreso de U. E. A. okazos aparte de la Es

perantista Kongreso, sed en la sama semajno, 

ĉu antaŭe, ĉu poste.

La organiza komitato de la Vlla kongreso de 

Esperanto informas nin per cirkulero, ke la 
projekto pri monumento al Esperanto, stari

gota en Antverpeno, eslis forlasita, post la di
versaj opinioj ricevitaj.

Al niaj Legantoj
Kial la pronumera vendado

de ESPERANTO devas ĉesi ?

Eble multaj personoj miros, ke ni devas 

ĉcsigi la ponumeran vendadon de Espe
ranto. Simpla ekzemplo montras, kial ĉi 
tiu vendado ne povas dauri.

Ni, kici bazon, prenu la ciferon de IOI) 
personoj. Se 100 personoj abonas la jur

nalon, ni ricevas 100 x 1,00 = IDO Sni. Se 
anstataŭ aboni tiuj IUO personoj regule 
aĉetas la jurnalon ponumcre, ni ricevas 
100 x 24 n-oj jare = 2.400 ekz. x 6 sd. = 144 

Sm. Et tiu sumo oni devas depreni ‘ifi 0/0 

da rabato al la revendistoj, agentoj, k. a. ; 
restas do 141 — .MS = IOS Sm. Tio estas 
maksimumo, ĉar : I1' en diversaj lokoj ui 

devas doni IJO, 33, eĉ 50 O,T) da rabato; 

2'' en multaj lokoj oni vendas la 

jurnalon nur kondice ke oni povu 

resendi la nevenditajn ekz.; 3° tre orte 

okazas ke ponumera aĉetanto ne tute

Esperanto-movado
Denove post Ia somera dormo rekomencas, Ia 

vintra esperantista agadfebro. Paroladoj, kursoj» 

novaj grupoj — jen la enhavo de la grupaj ra

portoj eu U naciaj j urnaloj. La somer-aŭtunajn 
festojn anstataŭis vigla propagando kiu pusas 

ĉiam antaŭen nian komunan aferon. Ni do de

ziru sukceson al niaj fervoraj amikoj I

Germana Esperantisto, N. 11 novem

bro.

D-ro Breigor, parolante pri « Esperanto kaj 
internacia kuracistaro », diras kelkajn ofte ri

petatajn de ni, sed ĉiam ripetadajn verajojn : 

« Certe- estas, ke kuracarto kiel ĉiu scienco kaj 

arto estas internacia! Certe kuracisio povas 
helpi alilandan malsanulon same kiel samna

ciaj se Ii nur povas kompreni liajn plendojn 

kaj dezirojn ; do estas necese, ke ili ambaŭ 
komprenu unu saman lingvon. Krom tio kura

carto estas scienco de spertoj; estas do tre 

dezirinde, ke Ciuj esploroj kaj. sperto de inter
nacia kuracistaro estu konigataj al kiel eble plej 

multe da kuracistoj ». Antaue ĉiuj sciencaj 
verkoj estis publikigataj latine por ke Ciu kle

rulo ilin komprenu. Sed, ĉar pligrandigis kaj 

plivastigis la sciencaj kaj la specialaj teknikaj 

fokoj, oni ne havas la eblecon atenti Ia latinan 

lingvon, ue forlasante la novajn eltrovojn. Jen 
kial nun preskaŭ ueniu komprenas tiun lingvon. 

Tamen la tekuikaj progresoj pliakrigis la de

mandon pri lingvo internacia, kaj speciale por 
sciencaj aferoj. Oni penas solvi Ia demandon 

|K*r internaciaj kongresoj kaj jen, ni devas kons

tati, Ia intereso al liuj kongresoj ĉiam kaj ĉiam 

falas. Jen plendo de franca kuracisto, kiu Cees

tis timian fojon Ia kuracistan kongreson en Pa
rizo : « Atendinte vidi Ia kunvenan salonon ple

nigitan gis la lasta sego, aŭdi la plej novajn 

spertojn de fremdlandaj korifeoj, auskulti inte

resan, sciencan interparoladon pri Ia plej gra

vaj demandoj de kuracista mondo, m? trovis en 

vosta salono apenaŭ dekduon da kongresanoj,

sidantaj en duonrondo kaj pacience a ŭsk u I tan
taj Ia franclingvan paroladon de itala kuracisto; 

•a franca lingvo kaj precipe gia elparolado, estis 

tiel malbonaj ke eĉ frankclandano nur malfacile 

povis kompreni gin. Kion komprenis la angloj, 

germanoj, k. t. pi. *>.

Kiel ni jam diris, ĉio supredirita ne estas no

vajoj. Ni esperantistoj jam delonge ekvidis tiun 

situacion kaj solvis giri proponinte Esperanton, 

kiel helplingvon. Tamen ni citas tiun artkolon, 

ripetante tiujn frapantajn faktojn por la multe

gaj skeptikuloj, kiuj lici ofte disputas kun ni.

La Augsburgaj kongresoj lasis post si bonan 

impreson cn Bavarujo. Niaj bavaraj amikoj jam 

komencas rikolti la fruktojn. Jen, kiujn infor

mojn ni havas pri la tiea movado :«Tre rimar

kindaj estas la progresoj de uia afero en la tula 

reglando per la okazintaj kongresoj. Preskaŭ 

en Ciu urbo kaj urbeto la ligo nun havas kores

pondantojn, per kiuj oni preparas la fondon de 

novaj grupoj. On» nun bezonas ĉie instruan

tojn ! Por forigi iomete tiuo mankon oni en
kondukis « korespondan instruadon », en kiu 

jani mulle da korespondantoj partoprenas. La 

Cef-sekretario de la ligo, S-ro Beideck fondis 
gravan organizon kie! sekcion de Ia Iigo por 

unuigi la bavarajn instruistojn. La sekcio pre

paras alvokon al ĉiuj bavaraj instruistoj. »

Jen ankoraŭ informo pri la movado el la kon

gresurbo Augsburga : « Estas antaŭ videble, ke 
uia afero en Atigsliurg kaj Bavarujo, progre

sinta rimarkinde jam antaŭ Ia kongreso, multe 
pli progresos. La grupo gis nun arangis (i no

vajn kursojn kun entute i56 partoprenantoj, ri 
pliaj kursoj estos ma)termitaj post kelkaj tagoj. 
Krome la grupo arangis 2 specialajn kursojn en 

la komercista unuigo « Merkur », en kiu S-ro 

lieidcck paroladis, kaj en Ia unuigo rle 1’inge- 

nieroj.

Eo ĉiuj societaj rondoj de la urbo la intereso 

por uia lingvo estas tre granda. Ankaŭ en la 
grupo mem, kiu nun havas proksimume 250 

? membrojn, la scio pri nia lingvo progresas. Pro 

la granda unilibro de la membroj oni devis par*
l tigi ia grupon en diversaj sekcioj. Kelkaj firmoj

jam enkondukis nian lingvoj, kici komercan 
lingvon.

Lastatampe en Germanujo okazis 28 parola

doj, malfermigis 18 kursoj kaj fondigis 5 gru

poj- .
El Breslaŭ oni skribis : « Fondigis instituto 

speciala por instruado pri nia lingvo, kiu trovi

gas en Augustastr. 36. En ĝi oni instruas laŭ 
deziro dum Ciu ajn tempo de la lago. Posi kon

vinka parolado do S-ro Schlaf 56 laboristoj 

fondis grupon specialan, S-ro Malin instruas 

ilin. Denove « IIumboldt-Akademie n envicigis 
la simion de Esperanto en sian fakaron, tiun 

kurson gvidas F-ino WoIfson. Plie S-ro Freund 
entuziasmigis kelkajn geblindulojn por nia afe

ro, kun kiuj li studas nian lingvon »>.

Lastatempe en kelkaj germanaj gazeloj ko

mencis vigla interdiskuto por kaj kontruii Es
peranto.

Interesa propono aperis en Ia sama gazelo. 
Jen gi estas.

« Cu vi deziras veturi Antverpenon ? Certe 

jes! (Iu vi bavas monon? Versajne ne. Do ko

nigu dekope kaj pagu Ciu el vi monate 
(M. 1/2 Sm.) Tiam lotumu la sumon, kaj la fe

lica gajnonto per la 100 M. da subteno certe 
povos pagi la vojagkoston.

Ni devas esti multegaj en Ant\verpen ! »

Imitinda ekzemplo !

Germana Esperanto Gazeto, N. 1*},
Oktobro.

Interesan informon ni legas cu gi. Jen gi es

tas : '\ K-ino Hedwig Dreissig en Ha‘chst a. 
Main sciigas nin, ke en la proksima Carma ur

beto Eppstein (Taŭnus) trovigas tombo de antaŭ 

sesdckmonatoj mortinta nia angla samideano, kiu 

de nelonge havas tombstonon kun la jeno de 

angla pastro verkita nur skribo en Esperanto : 
Por amplena memoro en Ernest Pointer en 

1881-1900 « En espero de eterna vivo » Titus
I 9.• • h**

Tiel patrino agis laŭ la intenco de mortinto, 

evitante la indikon de lia nacieco, sed espri

mante ke li apartenis al sola tutmonda nacio,

kies ĉefa motivo estas « La Espcro ». Tiel bi

Stono faras decan sed efikan propagandon por 
nia kara lingvo kaj ideo. ».

Kiel aldono aperas de nun la Jurnalo « Va

rieta Mondo », la oficiala organo de la Varieta 

a Esp.-Ligo. La redakcio esperas, ke gi baldafi 
havos la eblecon aperigi memstaran gazeton 

sub la sama nomo. Interesa artikolo de S-ro Bi
galke aperis en tiu numero, titolita «t La Varie

tea Esperantista Ligo kaj gia graveco por la 

Esp. Movado ». La aŭtoro bazas snr la ideo, 

esprimita de nia estimata redaktoro ke Ia venko 

de nia Esperantomovado ne dependas de la nom

bro de sciencaj eminentuloj, apartenanta al gi, 

sed Cefe de la popola forto. Tial, konkludas S-ro 
Bigalke, estu unu el niaj ĉef-taskoj enigi nian 

lingvon en la popolon, en la largan popolan 

amason. Nia ĝisnuna propagando faris sufiĉe 

multe, sed gi ne ta ŭ gaa por tiu celo. Pro la 

skeptikeco kaj indiferenteco la publikaj parola

doj kaj kunvenoj ne atingas la c-don, ĉar guste 

liuj skeptikuloj ne vizitas ilin. Tio ne signifas, 

ke inter fori estanta publiko ne trovigos multaj 
konvinkeblaj, sed por ili estas pli necese faktoj 

kaj agoj, praktika uzado kaj aplikado.

<« Ni scias, ke ni bezonas la popolon : sekve, 
ni devas klopodi por gajni gio, sed la popolon 

oni ne povas ioviti, sed oni devas gin viziti, 

serĉi, surprize ataki. Sed kiamaniere? »

Lo aŭtoro vidas la solvon de tiu problemo en 
la V. E. L., kies interoacia karaktero estas tre 

grava por nia propagando. Dum sia Ciujare ek
zistado la Ligo havas jani multajn anojn kaj 

arangis kelkajn prezentadojn.

Tiuj prezentadoj estas tre gravaj kaj speciale 

propagandas inter la popolo.

British Esperantist. Novembro 1910.

Sekvante la ekzemplon de la G. E. A. kaj en 

simila maniero b B. E. A. (Brita Esp.-Asooio) 

intencas starigi garantifondajon da 00.000 Sm. 
por la propagando de Esperanto tra la Brita 

imperio. Varma alvoko estas adresata al la Bri

taj E sp.-istoj por la formado de la dirita kapi- 

talfondajo. — Novaj grupoj en Barnsley, GIou- 

ccster, Rotherham, luverness. — La 4-a Brita 

Esp. Kongreso okazos cu Slockporl.

La antaŭlasta No de B. E. enhavis bonegan 

artikolon de nia prezidanto, S-ro II. B. Mudie, 
pri liaj impresoj el la Augsburga Kongreso.

Rumana Esperantisto, N. iO-ll julio,
Aŭgusto.

Kun tiu numero finigas Ia dua jaro de tiu or

gano. La redakcio anoncas en gia « fermparolo », 
ke Ia organo Kumana Esperantisto ne plu ape

ros, kiel esperantista jurnalo, sed, amikoj « ne 

malgoju ! La redakcio tuj klarigas al vi la kia

lon de tiu decido : « La legantoj ne atendu ian 

nekrologan. Ne la rolon de nekrologio ni destinis 
al tiu Cl <( Ferma parolo a», sed la rolon dc tes
tamento !

Jes, ĝi estas la testamento pei- kiu oni anon

cas ke « Rumana Esperantisto » mortas mem- 
vole kaj g*oje kaj estas heredata kaj dauriga ta 

de la juna kaj forta * Darabo * naskiginta el 
kunfandigo de nta revuo kun tt Lumo n de niaj 
Bulgaraj samideanoj. Tial bedaŭresprimoj ne 

eslas, la amikoj ne devas ĉagreni, nek la mal

amikoj goj i! Estas goja morti, kun kantoj kaj 
goj k rioj. Estas morto de Terakso, ĉar el la an

koraŭ varma cindro de la revuo « Rumana Es

perantisto » naskigas [dena je viro kaj forto 

« Danubo », infano vartata kaj nutrata de du 

patrinoj ! Tial ni ankaŭ povas krii iaŭ la dijo 

« Lc roi est mori, vive le roi ! Mortis # « Ru
mana Esperantisto. Vivu Danubo ! »

Dum la lasta monato en Rumanujo malfermi
gis 3 kursoj, kaj fondigis I grupo.

La Publicidad, N. li.HU. Barcelona,
Bar bad li y. 13.

Oficiala organo de la kvina malfermis Ĉiusc- 
mn jna n <*sp. rubrikon.

S. S.

regule aĉetas la gazeton. Pro tiuj tri kau
zoj oni devas ankoraŭ depreni 20 0/0. Res

tas do 1 0 8  — 2 1 , 6 0 = =  <S'fi,'iO Sni. Konkludo : 
la ponumera vendado enspezigas duone 

malpli ol la abonoj. Se oni aldonas, ke el 
ĉiu abono (pro la nitaj poStelspezoj) ni 
gajnas nur kelkajn sd. oni facile kompre
nos, ke la ponumera vendado estas mal- 

gajniga. Dekobligante la nombron de Ia 

ponumeraj legantoj ni nur dekobligus la 

ciferon de Ia malgajnoj .. dum dekobli
gante la nombron de la abonantoj ni ba

vus gajnon, kiu permesus al ni efektivigi 

pluajn progresojn. Alia rimarko ne estas 

necesa. Abonu Esperanto vi kiuj ĝi* nun 
ponumcre ĝin acetis, jen la sola kaj sim
pla rimedo I

ESPE» ANTO.

Esperantia Vivo

Mortoj. — Ni kun granda bedaŭro eksciis 
pri la akcidenta mono de nia fervora samidea

no, S-ro Frederik de Skeel-Gleeriiiig, redak
toro de la Internacia Revuo de 1’Kongresoj, an

taŭa prezidanto de la Dana Esp. Ligo kaj eks. 

Del. de U. E. A. en Kopenhago. Antaŭ nelonge 
S-ro de Skeel Giuerling estis veturinta Bruselon, 

kie li sin okupis pri la Hsp-ek s pozi cio en tiu 

urbo. Ni sendas al lia familio kaj liaj amikoj 
nian sinceran kondolencon.

S-ro Vasilĉo, fils de S-ro Mlagov, fils de 
S-ro Mlagov, nia Del. en Dubnico. Sinceran 
kondolencon.

Espe ra n tia Pa ro I e j o

Tra la Mondo per Esperanto 
kaj U. E. A.

Per letero kiun ui jus ricevis de la Kspernnto- 

Societo de Los Anĝeles, (Usono) ni eksciis veran 

novajon. Nia juna samideano. S-ro t), E. Par

rish, Del. U. E. A., intencas en Februaro 1911 
lasi siajn proprajn aferojn kaj sin dedici tute al 

Esperantismo. Por komenci sian laboron li fa
ros longa o vojaĝon, vizitante Del. de U, E. A, 

kaj Esp. grupojn en ĉiuj landoj de la mondo.
S-ro Parrish intencas resti du tagojn au pli en 

ĉiu urbo kaj speciale klopodos varbi al Espe

ranto gravajn firmojn, komerco-Cambrojn,k. t. p. 
Li faros interesaa paroladon pri Usono, precipe 

pri gia plejbela parto, Kalifornio, kaj por ilus

tri ĝin, portos kun si plej bonan bild-projtk- 
cilon kaj montros grandan nombron da koloraj 
lumbildoj, speciale elektitaj por tiu celo. Tiuj 

estos interesaj eĉ por ne-esperantistoj kaj faros 
tre etikan propagandon.

Ni kredas ke tiu parolad-vojaĝo tra ĉiuj lan
doj, uzante nur Esperanton kaj la servojn de 

U. E. A. cstos Ia plej bona kaj konvinka pro

pagando kiun oni povus fari. Ni do petas «iujn 

Del. kaj grupojn tuj skribi al la suba adreso kaj 
inviti S-ron Parrish. Kompreneble, li vojaĝos 

sub la aŭspicioj de U. E. A. kaj oficiale repre
zentos Ia Los Anĝeles’an grupon,

Li jam faras sian vojaĝplanon, kaj yeuos Jifl- 
ropon co Marlo Hill. Do, ne prokrastu, sed tuj 
faru arangojn por ke tiu ĉi sperta kaj fervora 

propagandisto vizitu ankaŭ vian grupon. La 
sekretario informos pri datoj, k. t. p.

Esperanto-societo de Los A ngelo*, 

Los A nge les. Kalifornio, Usono.

Al Ĉiuj Esperantistoj en Germanujo!

La decembro IOJO okazos eu Germanujo ofi

ciala kalkulo de la logantaro. U kalkularto 
certe enhavos la rubrikon : « Kiun lingvon vi 
parolas krom la Germana t »
Esperantistoj ! Ne forgesu respondi tiun ĉi 

demandon per la vorto : Esperanto. Tiamaniere 
ni povos havi oficialan statistikon pri la disvas- 
tiĝeo en Germanujo.

II. Fu. (Del. Frankfurt).

Sama rimarko pri Svisujo, kie baldaŭ okazos 
simila generala reoeatio.

( H b o ).

La francaj komercaj ĉambroj kaj

Esperanto

Jen la rezultato de mia enketo pri la sinte

nado de la francaj komercaj ĉambroj pri Espe- 
ranto.

Respondis entuto 52 Cambroj ; co 72 lokoj ek
zistas esperantistaj K rupo j. Nur unu komerca 

ĉambro ne sufiĉe komprenas la movadon ; ĉiuj 

aliaj gin tre favore jugas; tre ofte ili havas in
terrilalojn kun la grupoj, kaj ilin morale kaj 

eĉ parte mone subvencias; ĉi-tion raportas la 

ĉambroj de Agen, Grenoble, Laval (pere) 
Puj-. Kelkaj nur tial ne donas monon al la gru

poj, ĉar ili ne bezonas monhelpon kaj ne petis 

gin. Kelkaj ĉambroj afi prezidantoj estas hono
raj membroj de esperantistaj grupoj. La Cambroj 

de AlU)eville, Arras, La Rochelle, Laval, !>uy, 

Rennes respondas afi respondigas en Esperanto. 

La rezultato de la enketo estas do tre kontentiga. 

Kompare kun la hispanaj komercaj Cambroj la 
francaj havas muke pli bonan konon kaj kom

prenon de la Esperantista niovado.

Mi min min turnos al la Brilaj komercaj 
Cambroj.

Dr. M. K a n d t ,

Sindiko de la komerco ĉambro; 
estro de la Komerca Eaj,o de 
U. E. A.

REKLAMO
t a h i f o

Anoncetoj

K o re s p o n d a d o . —  Unu enskribo (3 Unioj):
& 0.20 (= 50 centimoj).

P o o j  S i P  « o p o n o j  ;  K o m e c a j  m ek i, a m o j .  —

Unu linio (7 vortoj): $ OJO (=:>.> centimoj).
Niaj abonantoj raj/as unii enskribigis por 

koresjtiindado aii duliniun anonceton senpage.
Reklamo.

Por i enpresoj [anonceto aii reklamo) ra
bato de IO o/o ; por Vi enpresoj, 'io o o ; por 
‘ii enpresoj (nna jaro), Ĵ0 o o.
Avizo. — Ĉia reklamo aŭ anonceto estu sen

data antaŭ la 10-a kaj 2o-a de Ciu monato al 

uia administrejo aŭ per ni.tj agentoj. Antaŭa 

pago per poŝtmaudato aŭ respond-kuponoj. ‘Na-



ESPERANTO

«aj nu rkoj ne akceptataj (krom por Hispanujo
kaj Husujo).

fi
(■ eneralaj Agentoj. — G. VVarnier, 15, rue

Montmarie, Paris; A. G. Rrovvnc, 'IO, \Vel- 
liugton St. Strand, London, W. (I. ; Germana 
Ksp. Librejo, Stern vvartenstr., 40, Leipzig ; 
Kspcranto-Librcjo, Tverskaja 26, Moskvo.

I t o r o d p o n c l a c l o

Ni atentigas la personojn, enskribitajn sub tili 

rubriko, ke ili devas konsideri kiel devon kaj 
honoron respondi almenaŭ unufoje al ĉiuj 
personoj, kiuj skribos al ili laŭ tiuj anoncoj, 
(-iuj korespondantoj skribu siajn adresojn plej 

legeble (en nacia lingvo), se eble per stampo.

L —letero. FK = postkorto. PI =poŝtkar- 
loj ilustritaj. PM = poŝtmarkoj. b.fl. = 

bildflanko.

Sahatov (Rusujo). — S-ro Gurij Fedulov, So-

kolovaja 112. L. P. I. P. M.

RVBINSK-Sim-VOUJA (Rusujo). — S-ro A. L.

Goldman, Krestovaja 68. P. I. L. P. M.

Po rgeli appkl»bei-Dresden (Germanujo). — 

S-ro Otio Muller, I barandterstr. 3.
Liskevri) (Anglujo), —S-ro Y. Andrevvs, 

lligbcr Lu\ Street. Del. de U. K. A. dez. 

kelkajn junajn korespondantojn por tri knaboj 
kiuj eklernas la lingvon.

Tiujn (Svisujo). — S-ro C. Hildebrando 
Schlossberg, 67. P. M.

Amiens (Francujo, Somme). — S-ro L. Juil
let, 147, rue du Moulin, P. I. P. M., nur kun 

Turkoj, (irekoĵ, Rumanoj, Serboj, Bulgaroj, 

Montenegroj, Portugaloj, Italoj, Svisoj, Svedoj, 
Norvegoj, Belgoj. Ĉiam tuj resp.

Meeleville, par Hu (Francujo, Seine-lnf.).— 

S-ro Paul Garconnet, prof. de Esperan!o, kun 

samideanoj per P. I. de Jerusalemo.

Phaha-Vinohkadv (Austrio, Bohemujo). — 

S-ro I io humi I Kovarik, Komenskelio, lo, P. L, 
tuj respondas.

Saint-Marcel (Francujo, ludre). — S-ro 

Jules Auclair, PL L.

Naoeĵdinsk (gub. Per makoj, Rusulo). — 

S-ro Nikolaj Abyzov, L P.

Nogent-sur-Oisk (Francujo, Oise). — S-ro 

Fernand Rodde, 3, rue Faidherbe. P. I.

Bagnolet (Francujo, Seine). — S-ro Leon 

Bonnaud, villa « Chevalier », route n« 37. P. L

Paris, XX (Francujo). — S-ro Paul Batta!, 

IO. Passage des Soupirs. P. I.

\Vi nni peo (Kanado, Norda Ameriko). — S-ro 

Thomas Reynolds, 268 Good Street. T. P. Kun 
alilanduloj; tuj kaj ĉiam respondas.

Lwow (Aŭstrio-Galicio). — S-ro H.-M. No. 

\vicki, Strato de Glowinski, 7, P. 1.

Moskvo (Rusujo). — S-ro Voldemar Kame- 

nev, S. Pestovskij per Vi kololoj inskaja. Pi. L.

Verona (Italujo). — S-ro Rag. Ameriko 

Reni-\ iale Spolverini, 22. PI. L. PM. Pre
cipe kun neeŭropanoj.
Dresden ((«ermanujo). — F-ino Lucie Mer- 

siowski, Institutsgasse ti pi.

Valencia (Hispanujo). — F-ino Elena Carr

iero, C. Roteros, n0 13. PL

Pti?en (Bohemujo). — S-ro denek Lomos,*
ĉeskĉ gvmnasiuiri. PF. L. Ciam respondos.

*s 11 e r toi* en Hoson (Nederlando). — S-ro Y. 
Pastoor, redaktoro, Postbo.v, o. L pri interesaj 
okazintajoj ; ĉiam respondos per. I‘I.

IIasinostoke (Anglujo). — S-ro II. \Voolgar, 

.'>X \\ ortiug Road. PI. Kun sa mid. en Sve

dujo, Danujo. Bulg., Ruto., Seri), kaj la Brit, 

kolonioj.

11 i nsciiKKLDE (Germanujo)̂— S-ro Robert 
Pfennig\verth. PL M. L.

Osijek I (Aŭelrio, Kroatujo).. — S-ro 

Drag. Mirko Kaniĉar, Strossmavera /i. Kun 

ĉiuj francaj edzigitaj Delegitoj de U. E. A. per 

PI. L. Pri iu ajn temo scienca aŭ nescienca 

laŭ interkonsento. Tiel same kun italaj Del. de 
U. E. A.

f Vii. Bii \ŝljanh:\-Plevkn (Bulgarujo). — S-ro 

Vanko V. Nanoff, instruisto. PL

Vil Korni va Nikopou (Bulgarujo). — F-ino 
Teodora Petrova, instruistino.

Saratov (Rusujo). — S-ro Am. Arcbangel- 

skij pri demandoj de fotografo kaj farunmuela 

afero. f
Vithovice (Austrio, Moravio). — S-ro Josef 

Stefek, Mistecka 3.Vi.

Manlleu (Hispanujo, Katalunio). — S-ro 

Eduardo I louis, strato de la fuente *26. P. I. L.

Gelsenkihciien (Germanujo). — S-ro Karl 
Rotber, Bochumerstr. 121. PI.

Trieste (Aŭstrio, Adriatiko). — F-ino Mar

cella Vram, Ma Luigi Riccis. F-ino Gabriella 

Vittori, Via deU’Ac<|uedotto 26 II. Ambaŭ P. I.

Paris, 6« (Francujo). — S ro Bernard, advo

kato, rue Ilerschel n0 6. PI. Kun Afrikanoj 
kaj Azianoj.

Khasnojarsk (Siberio). — [S-ro M. Borisov 

Post Inskaja 19 kun redaktoroj, sekretarioj kaj 
kunlaborantoj de gazetoj pri socia vivo.

Utrecht (Nederlando). — S-ro II. B. van 

Zvvet, Leeu\vstraat n° 3 bis deziras ricevi Esp. 
gazetojn ĉiulandajn kaj aliajn esperanta jojn. 
Antaue mian dankon.

Valencia (Hispanujo). — S-ro Jose Navarro, 

C. Linan 18. PL — S-ro J. Chocomeli, str. 
Aparis! Giujarro 8, kun ĉiulandaj gestudentoj.

Cordoba (Respubliko Argentina). — S-ro 
Martin Foledo, str. Lima 234. PL L. kun ĉiuj 

samideanoj. Li serĉas ankaŭ postmarkolektis- 
tojn en sia lando, sed li mem ne kolektas.

Pleven (Bulgarujo). — S-ro S. N. Ĉorbaĝief 

poste restante. PM. PL L.

Auaerre (Francojo, Vonnc). — S-ro Andre 

Vincent, 23, rue Gerot. P. K. P. M. L.

Rasei. (Svisujo). — S-ro Jules Pidoux, Mŭll- 

lieimerstr. 37. P. M. Kun alilanduloj ; ĉiam res

pondas.

Vokarie-Nazij (Turkujo). — S-ro Vassili 

Marin ladis, Postolicisto. P. L L.

Moskvo (Rusujo). — S-ro Mihajlovskij, stu

dento, IV. Poĉtovoje otdelenije, do vostrebova
nija, deziras intersangi papiliojn kun neeŭropaj 
gesamideanoj.

BoHbOviLE (Aŭstrio, Moravio). — S-ro B. 

Hybner, studento, Palackcliotre li. P. M. P. L

Heno e rsi ield (Anglujo). — F-inoJ. Fieldmif, 

VVellhonse Golcar. S-ro \V.-P. Roberts, 38 
Church Avenue, Crosland Moor.

Pei-eriii iujo (Rusujo). — S-ro S. Vlasov 

Prcdtctf enskaja 35, kun gesamideanoj. PL
Kostroma (Rusujo). ~ Boris Pankratov, ler

nanto de la 7-a klaso ĉc reala lernejo. — (Pri 

korpa edukado kaj r acia gimnastiko kun ĉiu-

landanoj kaj pri la Ekstrema Oriento kun Ja
panoj.

Limoges (Haute-Vienne, Francujo). — S-ro 
Brunet Franĉois, maison Lafont, chemin de la 

Latte, PK. L. — S-ro Andre Schvveitzer, place 

des Tillculs, maison Desuoyers, PK.

Al miaj gekorespondantoj

Mi informas iniajn gekoreps., ke mi ne plu 

loĝas en Melitopol, sed en Peterburgo, Vasiljcv- 

skij Ostrov, Bolsoj prospekt d. N. 19, kr. 3. 
S-ro Y. N. Tasovskij.

Fetoj Islaj rroponoj

LA SOLAN VENDRAJTON en ĉiu urbo, 

provinco, k. t. p., por miaj praktikaj facile 
vendeblaj artikoloj mi deziras doni al la dili
gentaj, ne goe e maj, parolemaj gesamideanoj. 
Ĉiam pligrandiganta profito. Kapitalo ne estas 
necesa. Nur tiuj, kiuj plenumas la suprajn pos

tulojn bonvolu sendi sian adreson sub V. O. 

1.200 al la Administrejo de Esperanto, Geneve, 
IO, rue de la Bourse.

SENPAGE, al ciu petanto per P. I. S-ro 
Ploussu, Delegito, Grenoble,* 4, place Achard, 

sendos interesan universitatan gvidfolion de 

Grenoble kaj videjon de tiu pitoreska urbo. 
Propaganda celo.

\ KRISTIANO (Norvegio) : S-ro H. Th. 

Thomson, Stolmakergt. 6 IV.

(lar mia tuta postkartaro estas stelita dum 

nia lasta ekspozicio. Mi bezonas por ekspozicia 

celo esperantajn kartojn belajn aii originalajn 

precipe de la grandurboj kun generalaj 

aŭ karakterizaj vidajoj. Se eble postulado kaj 

klarigo sur la vidajHanko. (liu, kiu kompleze 
sendas tian, kompense ricevos belan Poŝtkarton 

de Kristiana, (liu, kiu sendas kvin kartojn, ri

cevos afrankite : Prozo el danaj-norvegaj aŭtoroj 

(bela ()4-paĝa libro kun facillcgeblaj kumornj 
kaj seriozaj tradukejo]) aŭ o kartojn afranki-■% * 
tajn aŭ IO en koverto. Ciuj belaj. Ciam res
pondas.

28 JARA ANGLO, parolanta Hue germane 
kaj esperante, scianta bone francan lingvon, 

sercas okupon kiel instruisto aŭ oficisto en 

Francujo aŭ Svisujo. Skribi al Moderne 

Sprachschule, Goethestr., IO, Frankfurt-a-Mein.

LOGADO. — En bele lokita vilago apud 

Dresden sinjorino serĉas kleran samideaninon 
por hejma kunagado en sia komforta logejo. 

Pluajn informojn koncerne la pagon ktp. donos. 

Delegitino Frieda Unger, Langebrŭck (Sasujo).

OFICON serĉas dekokjara Ruso, ekslernanto 

de reala lernejo, en germanaj landoj aŭ en 
Ameriko. Konas desegnadon, iom esperante, 

germane kaj france.— Oni adresu : F-ino A. Sa- 

rapov por T. Stepanoj 13, Str. Msanska, Kos
troma (Rusujo).

S-ro Simeon K. Bardaroff, komercisto en 

Pleven, deziras ricevi ĉiujn esp. gazetojn libroj 
kaj la prezon de greno aŭ ovoj kun ĉiuj kon
diĉoj de liverado.

GRENO. — Mi deziras ricevi el ĉiuj landoj 

prezon de greno; mi povas ĝin liveri en granda 

kvanto. S-ro Marin P. Iber, komercisto, Vii. 
Kopriva-Nikopolis.

TOULON (Var, Francujo). — Dum Ia no

vembra monato okazos en tiu ĉi urbo la tria 

kongreso de la « Provenca Federacio Esperan
tista » kun grava ekspozicio, en kiu tiea Dele

gito a ra n gos specialan fakon pri U. K. A. Li 

korege akceptas ĉiujn dokumentojn, librojo, 
gazetojn, gvidlibrojn komercajn reklamilojn, 

k. t. p., kiujn oni bonvolu sendi tuj al li laŭ la 

adreso : S-ro Paul Berenguer, Delegito, 20, rue 
des Bonnctirres, Toulon. France, Var.

POR JUNULOJ. — F. L. G. Mareeba], B.- 
A. Direktoro (Lingva fako), Northern institute, 
internacia komerca lernejo, prezidanto de Inter
nacia Asocio de Instruistoj, 384, Kingston Ter
race, Leeds, Anglujo, akceptas fremdajn ju
nulojn kiuj deziras ellerni la Angl. Lingvon kaj 
komercajn metodojn. Banejo ; biliardĉambro, 
fu m ĉambro, k. t. p. Jare 500 Sm.

I t o m o r c a j  r c l i l a i n o j

EKSPEDA FIRMO. — Krook Persson, en 
Liibeck. Ekspedoj al nordo. Eksport-kaj-import- 

komisionoj. Adreso: G. Klefe, Untcrave., 8, Lii- 
beck ((iermanujo).

VINTRAJ SPORTOJ por ESPERANTISTOJ.

— Thos- Cook kaj Son plezure sciigas ke ili jam 
faris arangojn pri internacia Vintra Festo kiu 

okazos 17an ĝis 24an Januaro 1911, en Cham- 
pery (Svisujo). La programo enhavas plenan 
informojn pri la tagaj sportoj kaj la vesperaj 

distra joj, ankaŭ pri logado, kaj la vo jadara ngoj 

de la ĉefaj urboj en Eŭropo. Postulu ekzemple

rojn ĉe THOS. COOK kaj SON, Cefoficejo. — 
LUDGATE CIRCUS, LONDON.
***** ' —* ———- ■ -- —  ̂ - ______

CU VI AMAS belajn kantojn? Se jes, el

sendu tuj 20 Sd. (duona prezo) postmandate aŭ 

du respondkuponojn al Emil Finn, Upsala 

(Sved.) kaj vi ricevos la libron Sveda Kantaro, 
enhavanta 30 svedajn kantojn, esp. trad. kun 
melodioj.

MI DEZIRAS AĈETI ekzemplerojn de Espe

rantaj Rondirantaj gazetoj (malnovaj kaj nun

tempaj) litografie aŭ hektografie presitaj. An

kaŭ mi deziras akiri, per aĉeto aŭ intersango, 
kelkajn malnovajn Esp. junulojn. Bonvole 

skribu tre legeble. H. T. Baitcy, 31, Caversham 
Road, Keni isti Tovvn, London.

P̂ARMONO 4 o/0. _ Eldonejo « Esperanto ». 
Leipzig, Augustenstr. 17 p. r., Germanujo.

ANGLINO, eslas invitata por (ia roi i angle 
kun 9-jara «lineto ĉe V-I) de U. K. A., paro

lanta angle kaj esperante, kaj lia edzino ins
truistino. Familia kunvivado, monata salajro, 

Sm. IJO. Skribi al D-ro Tvetaev, Gubernia Zem- 
ska Uprava, Kostroma (Husujo).

PENSIONO. — Genevo (Svisujo), Villa les 
Melezcs, 17, chemin des Chĉnes. Pensiono por 

fraŭlinoj, saniga situacio, ellernado de franca 

lingvo kaj kompletigo de la edukado. Hejma 

vivado. Prospekto Esperanta ĉe la direktorino. 
Por pluaj detaloj sin turni al la direktorino.

PENSIONO. — Familio de geprofesoroj ĉe 
la superaj lernejoj akceptus kelkajn fratinojn 
en pensiono. Vivo agrabla kaj gaja. Centra hej
tado. Garnia artista hejmo kun mirinda situacio 
kaj bonega aero, borde de 1'fama Geneva lago 
(France, Esperante, germane, angle). Adr. : 
Sro Vittel, prof. « La Vegnetta Morges par 
Lausanne (Svisujo). Esperanta prospekto laŭ 
peto.

I'< )ŜV< >H I AHO. Tre interesa libro pi>r 

hispanlingvanoj kaj fremduloj vizitontaj lati

najn landojn. Enhavas pli ol 10.000 radikojn. 
Lukse bindita 2 Fr. Adresu al S-ro X. Tuduri,
S. Sebastian (Hispanujo).

VAN DE STADTS

A l u m i n i a  L u t o  V era

GENERALA AGENTO :
«T. Vali cio Stacit,

Vi, Ave. de Ketjser, Antverpeno, Belglando.

CITROJ

M ax Amberger

Munkeno,(Germanujo) Mullerstr.8. Reg i Bava
ra kortegliveranto. Konstruejo por ĉiuspecaj maj. 
stre manlaboranta ) citroj ; koncert-citroj kun plej 

forta tono kaj mondkonata plej facila ludebleco 

kaj kantemeco. La plej belaj citroj de la estan

teco. Majstraj gitaroj, liutoj mandolinoj, violo
noj, tenejo de mem spini taj daŭremaj kordoj.

llustrita katalogo senpage kaj afrankite rice
vebla.

Oni korespondas Esperante I

MARSO DE LA ESPERANTIANOJ
Marŝu antaŭen, Esperantianoj,

Avangardo de la batalantoj 
Por la paco, pioniroj fervoraj,

Vi, dissemantoj de vivo kaj aui’!... (Ktp.).

L Sc a r s elli .

N. B. — Por akiri muzikajon de tiu poemo, 

sin turni ĉe n. E. O. aŭ ĉe Taŭtoro en Firenze, 
via del •'Agnota 48.

Prezo : Sm. 0.50 (Fr. 1.25).

K a m p a n o  e s p e r a n t o

Pro sia bongusto, pro sia natureco, pro sia 

komerca marko : « La Verda Stelo », tiu ĉam- 
panvino de la firmo Gustave Iverncl ĉe Ay- 

Champagne, Francujo, speciale taŭgas por Espe

rantistaj kongresoj, festenoj, kunvenoj, k. t. p.

Po I botelo : Sm. 1.10, 1.40, 2 laŭ kvalito ; 

Fr. 2.75, 3.50, 5 laŭ kvalito. La botelo prenita 
ĉe Ay.

Por mendoj, informoj kaj prezaroj siu turni 
al :

S-ro VVILLERMOZ, U. E. A., No 19- 44.94.1
generala p̂rezentanto por la tutmonda Espe
rantujo.

Oni petas pri fidindaj subagentoj.

Quai Lunel, 24, Nice, Prance.

KRURAJ MALSANOJ. — Vej nega j vundoj 
kaj longda liraj vuudoj, ĉiam malaperas per la 

uzado de la re Sanigilo «mendebla ĉe la apoteko 

Rolland, en Moreuil, Somme (France). I nii
sola polo da pomado sufiĉas. (ii kostas nur

fr. 25 (I S :io).

GRANDA HOTELO DU GLOBE, Paris, 71, 

rue Monge (apud rue Lacepedc). Posedanto A. 

Leclerc. Proksime stacidomoj Austerlitz-Lyon- 

Montparnasse kaj Sportogardcno Sorbonne- 

Luxembourg’a gardeno. Ĉambroj de 0,80 Sm. 
gisSm. 2. La gemastroj estas esperantistoj.

CENT DIVERSAJ POŜTKARTOJ Espe
rantaj por elekti. Mendu prezaron de Eldonejo 
Esperanto Germanujo ; Leipzig, Augustenstr. 17 

[). r.

9 LAMPIONOJ, formante la vorton Esperanto, 
Sm- 1.50 kaj sendelspezoj. Eldonejo Esperanto, 
Germanujo, Leipzig, Augustenstr. 17 p. r.

150 ESPER. POŜTKARTOJ diversaj Sni. 

4.50 (100,3 Sni.). Mendu prezaron. Eldonejo 

Esperanto, Germanujo, Leipzig, Augustenstr 
17 p. r. S

INTERNACIA PROPAGANDA K O R E S- 

POND-POŜTKARTO, seslingva kun belega 

bildo de nia majstro. Po IO ekz. Sm. 0.15; po 

50 ekz. Sm. 0.55; po 100 ekz. Sm. 0.90; 1000 
ekz. Sm. 5.20, afrankite. Oni akceptas ankaŭ 

postmarkojn ĉiunaciajn, transpagilojn kaj Esp- 

ĉekojn. Germana Esperanto-Librejo, Stern- 
vvarte 40, Leipzig, Germanujo.

DELEGITOJ! Prezarojn petas Rotterdamsche 

gereedscharhandel, Nieuwe Marki, li, Rotter
dam, Nederlando. Societo por la vendado de iloj 

kaj maŝinoj por buĉistoj.
-mat. i’i  im i  n i m aEa— o a r  -v

La Administranto fGerant̂: Michaud ’.wv*4
Laborista Kooperativa Presejo,
15, rue Amiral-Roussin. Dijon

(Francujo)

Jus aperis la unua numero de Kaperanta 
Teatro Internacia :

SALOME

dramo deOs/car Wilde, tradukita en Esperanton 
de II.-J. Bull huis (Hago). Prezo & 0.30. 

Mendebla ĉe la eldonisto C.-E.-G. Veldi,* 
Amsterdam, Prinsengraeht, 550. 

(Librovendistoj povas mendi komisie ekzem
plerojn).

PA  ii I ̂  EGLIS HOTELO 
K / U l i a  INTERNACIA

li, rue liachaumont (lionrse)
Moderna, centre de Paris, proksime Louvre kaj 
Bulvardoj. 90 ĉambroj. Tre moderaj prezoj.

Svisa mastro.
Oni parolas Esperante.

V E L U R O J

en tutaj pepoj po 20-25 m cti longeco, nigraj 
kaj koloraj, plej supera fabrikejo de plej bona 

kvalito, liverataj malkare de

ANTON OTTO JUN., ST. GEORGENTHAL
Norda Bohemujo. Aŭstrujo

J U S  A P E R I S

E) E V O
Parolado adresita 

i. I la sinjorinoj de (ienevo kaj de La Tizano

de

Ernest NAVILLE 

tradukita de Rene de SAUSSURE 

152 pagoj kun portreto de Taŭtoro 

Prezo : 80 Sd. (Aflanke : 85 Sd.)

♦ t

La GonsiruGtion l i p u s  ties mois
EN ESPERANTO

Heponse a des critiques, suivie de propositions 

h FAcademie Esperantiste 
par ANTIDO 

pagoj. — Prezo : 65 Sd. afranko
«

La lo g ik a  nazo ne Vortfarado
EN ESPERANTO

Esperanta resumo de la franclingva verko 

12 pagoj. — Prezo : 15 Sd. afranke

• •

MENDEBLAJ DE

Universala Esperantia Librejo
IO, rue de la Bourse, Gen6ve

(Suisse)
■li u trrri—rma pb——— —i3—r———3———

Estas malfermita por 1911 jara abono

de la gazeto

"  LA ONDO DE ESPERANTO ”
(laŭ la adreso : 2<», Tverskaja, Moskvo. Rusujo) 

Jara abonpago 2 rubi. (2.120 S)

Dum la 3-a jaro de sia ekzistado tiu ĉi sola 

ĉiu monata regule-perioda o rgano  de rusaj espê- 

rantistoj senpage donos al siaj abonantoj, krom 

12 16 pa g;» j Humoroj la librojn :

I) A. Rivier. En Rusujo per Esperanto
(130-paga originita priskribo de peresperanta 

vojago de la Algera aŭtoro en Rusujo).

2] V. Devjatnin. Plena Verkaro
3-a voi. 140-paga libro

Apartaj kajeroj de la juni. 15 sd., de la verko 

de Rivier [\\ sJ., Devjatnin t>'> sd.
tonus i * i iiii i nii 11 iii» « r

Tre rekomendinda donaco al Kristnaska festo

estas la mondfama

KENIGSBERGA MARCIPANO
S P E C I A L A J O

en pecegoj, tekonfektajo kaj marcipana) terpo

moj. Prezo funte I §.

Por IO S ni forsendas en fresa kvalito afran
kite en Eŭropo la tre plaĉantaju kestojn enha

vantajn diversajn marcipanajojn.

PAUL BECKER, KOENIGSBERG (Prusujo)
Marcipanfabriko premiita pe r ora medalo en 

la Pariza ekspozicio 191 IS.
Laŭ deziro : prezaron.

Oni korespondas esperante

Reprezantanto de Rusaj Ledfabriko!

Bernardo Zalmanson
VILNA RUSUJO 

23, Aleksandrovski buli)., SU

havanta multjaran komercan praktikon kaj gran

dan klientaron, deziras reprezentadon de ( iu
specaj firmoj e n-kaj eksterlandaj.

Referencoj estas unuagradaj.

ti

La sola internacia signo estas :

la VERDA STELO “ GASSE
(8* jaro).

kun ore skribita vorto “ ESPERANTO M (d§pos6e-registrital.

REKONIGUS I PROPAGANDILO !

Pingloj, broĉoj, kravataj pingletoj : I: Fr.O 75. 

IO : Fr. 6.— 100 : Fr. 45. — afr. kaj rekoni.

Ĝeusignoj (kun duoblo faco) I : Fr. : I 50, 

IO : Fr. 12. — Afr. kaj rekon.
Konto kun (̂ekbanko.

Mendu ilin al via grupo, aŭ per simpla post- 

karta mandato al Sinjoro Emilo Gasse, 55, rue 
Fred. Bellanger, Ravuo, Francujo, aŭ al saltene

joj : Belgujo : S-ro. O. Van Schoor, Vondelstr. 
Antverpeno. Britu jo : Esp. Oficejo Liverpool. Ger

manujo : Moller et Borel, Berlin. Hispanujo : Ma
nuel Fuentes Bidebarrieta, Bilbao. Rusujo : Mos
kva librejo Esperanto, Tverskaja 28. Moskvo.

R U  LiA K O L E K T I S T O J

Post kelkaj jaroj, grandan valoron havos 
la plena kolekto de la gazeto.

EĴSFEHANTO

Do, rapidu mendi ĉi tiun plenan kolekton 

dum ĝi estas ankoraŭ havebla po malkara 

prezo.

La tuta Kolekto (75 n0 j), afrankite 4 §.
Sin turni alla Administrejo (IO, rue de la 

Bourse, Gen6ve).

Malnovaj n-oj antaii I Decembro 1908 ne 
estas izole aĉeteblaj.

BO R D E AIJX-VI NOJ

Finilo Emile LAMY,
BORDE A UK (Franclando)

Ninoj in: I'ujlo. Rugaj kaj Blankaj, per 

barelo aŭ duonbarelo.

V in o j M a l ju n a j .  — Rugaj kaj Blankaj, per 

barelo, duonbarelo, kvaronbarelo, aŭ per 
kesto, diversspeca.

Likvoroj de Vinoj — Alkoholoj — ('.ampanoj.
Sin turni al Sro Arnoux, sola agento, U, 

strato Chaligny, Paris (Franclando). Sendo de 

specimenoj laŭ peto. Oni korespondas Espe
rante.

£Ĉe la firmôRoncali loĝas Es-OF. k;*j Viedel.J
de U. E. A.

P L I  M A L K A R E  O L  I E  A J N
Senpera Vendado de la Regionaj

Produktoj

ESPERANTISTA EKSPORTOFICEJO
58, Rue Mulatiere, 58

— E T I E Ĵ V I V E  (■ ran cujo)

Rubandoj — Veluroj — Galonoj — Punkode 
Le Puy.

Cai- pafi loj, revolveroj, fiska pi i loj, sportiloj — 
Biciklejoj, bicikletoj — Teksiloj — Kudroma- 

ŝinoj — Pormetia tranĉila»o — Perfektigitaj 
vinkulturaj maŝinoj : pumpiloj kaj vinberpre-
miloj.

Silkaj Esperantujoj : Flagetoj, skarpoj, kra
vatoj (speciala katalogo). — Silka portreto de 

D-ro Zamenhof. — Likvoro distiga Esperan
te.

NOTO. — Pri ĉiu informpeto, sio turni al Ia 

Esp. Eksportoficejo per postkapo kun pagita 

respondo aŭ sendante reskondkupouon.

BiBCOMĴtooPfitM  BPERfiffiifflĴ
EUKOHriL

Adreso: Praha II. Dittrichova ui

PRflliflH
TT* j

P re z o
?6 etra IO ekz  

Sm. 2.70

Okazo iie preterlasinHa!
U. E. A. vendas

Malnovajn ESPERANTOJN MARKOJN
(verdaj kun la portreto de D-ro Zamenhof, sur

forta papero)

po I § por 250 ekzempleroj

(anstataii 100), afrankite
Rekomendinda propagandilo por niaj Delegitoj

kaj membroj

SANECO estas |/rekoro,
kiun oni konservas facile, 
kiam oni havas bonan sto
makon. Skribu : 6, rue du
Helder, Paris.

Membroj havas 
la jena jn  

profitojn :

R icevi in form ojn  
cl eiuj landoj

Konatigi an taŭ  ol 
forveturi 
eksterlande)!

3.000 membroj
EN

FREMDAJ LANDOJ

Jara Kotizaĵo

2 dolaroj (4 §)

CHARTERED A.-D. - 1 9 0 0

Sinjorinoj
Sinjoroj

eslas akcentataj 
por memoreco 

Prospektoj 
kontraŭ afm nkpngo

(senpage a l la skeptikuloj)

Adresu leterojn kaj 
m onon  al

S e k re ta r io  de C . C . C .

Korespondi en fremdaj 

lingvoj

Interŝanĝi revuo jn , poSt• 

karto jn , poŝtm arkoj n

fotografajojon,plantaJojn 

insektojn, k . t. p.

Miiwaoke, Wisconsin, U. S. A.

SHERLOCK HOLMES EH SEMO 
DE Lii HISPANA TRONO.

Vojo por aligi. — I. Skribu vian nomon 
kaj adreson (legeble) kun unu aŭ pluraj refe
rencoj. —  2. Skribu la lingvojn, kiujn vi kom
prenas. —  3 Konigu Ia temon pri kiu vi deziras
korespondi. — 4. Sendu la kotizajon (i §) per 
ĉeko aŭ poŝtmandato. Via nomo estos enskribata 
kaj vi ricevos ĉiujn paperojn kaj ekz. de Globe 
Troller kun Ia plena listo de rnembroj.

h o t e l o
L O U I S - L E - G R A N D

2, rue Louis-Le-Grand, Paris.

En belega loko, inter la Rue de la 
Paix kaj Avenue de 1’Opĉra. Moderaj 
Prezoj. Oni parolas en Esperanto. 
English Spoken.Man spricht Deutsch. 
Se habla Espanol.

MEDIZINISCHE UCHI* ( 

ĥ EU- u. NERVEN- Heilanstalt-Kuracejo
por lum kuracado 
por m alsanoj ile T to ro  
ka j ile fn e rv o j.

vormals : ROTES KREUZ antaŭe : RUĜA KRUCO

5 1 Luisenstrasse B E R L IN  N W . 6 Telefono III , 3i85
S ekc io  p o r  m a ls a n o j de 1’k o ro  k a j de 1’ne rvo jS ekc io  p o r  lu m k u ra c a d o

Elektra lumo kun elektrodoj de 

karbo, fero, hidrargo. Lumo de Roent
gen. Radiado d Arsonval kaj de Oudin 
kontraŭ artrito, reumatismo, neuralgioj 
iŝialg«o, furunkulozo, diabeto, k. t. p.

1 R a d ia d o  k a j fo to g ra fa d o  laŭ  
r. R oen tgen

Prospekto laŭ deziro k u r a c a d o  a m b u l a n t e .

O N I P A R O L A S  E S P E R A N T E .

Esploroj per radioj de Roentgen kaj 
konstatado de Tagado de Tkoro. Banoj 
kun karbacido kaj ŝnrucbanoj kun pin- 
burĝonoj. Elektraj nanoj por la tuta 
korpo kaj por apartaj membroj. Vibro- 
masaĝo k. t. p.

L a  k u ra c a d o  p lene  a n s ta ta u a s  re s tadon  
en B ad  N auhe im

Du kuracistoj Direktoro :
— -----------------  D r .  BREIGER

ĴUS APERIS :

La Verko de Zamenhof
Parolado de H. HODLER, Vicprezidanto de U. E. A. 

i ekz. afr. 8 Sd. ; 3 ekz. 23 Sci.; \2 ekz. 72 S<1. ; 24 ekz. — § 1.20

U N I V E R S A L A  E S P E R A N T I A  L I B R E J O
IO, rue de la Bourse, GENEVE (Svisujo)

SO

Jara sukceso!
OSIJEKA VIZAGPOMADO KAJ 

OSIJEKA SALVATOR-SAPO
forigas ŝprucmakulojn, kaj ĉian malpuraĵon de ivizaĝo

M a l f a l s a  s o l e  n u i »  a n  l a  S a l v a t o ! *  a p o t e k o

J.-C. OSIJEK (Essegg)
I vazeto da osijeka v.zafcpomado kostas po 70 heleroj kai no I

Krono (I Krono = 100h. = U spesdekoj); I peco da Salvator-sapo
I K. Unu vazeto da mansn.irajo I K. 20 h. Lvona pudro, malaranda
skatolo I K. granda skatolo 2 K. Tiuj ĉi rimedoj ne havas doma-
gajn konsistecojn kaj tutege respondas al la regularo de la alta re
gistaro. °

K IA L I E S T A S  U Z O T A  fiVH

“ i RARI DA-K R E  IVI O ” ?
Car Miranda-Kremo estas perfekte nedomaĝa, ĉar per « Mi- 

- » Y J" randa-Kremo » oni atingas idealan belecon, ĉar Miranda- 
K i k i * . °  for}£a8„ ĉl“  malpuraĵon de la haŭto, ĉar M iranda-Kremo

ne ,,u1. P l i b e l i g a s ,  sed ankaŭ junigas. Unu vazeto da « Mi- 
randa » Kremo kostas t K. Unu skatolo da « Miranda 
pudro >» (trikolora) t K. unu peco da « Miranda » sapo 70 h‘

Rice'chia ĉe la produktanto J.-C. DIENEŜ, post Osijek, surtera urbo, de kie mendoj per
postpaĝo tuj efektiviĝas

La korespondado kun la Salvator-Apoteko, de J.-C. Dienes estas ankaŭ en lalia 
Esperanto krom la lingvoj germana, angla, franca, itala, latina, kroata, serba, aliaj sla
lingvoj kaj la magyara.

La korespondanto de firmo J.-C. Dienes estas Drag. Mirko Kaniĉar, Delegito U. E. A.

Friedrich Ader, Dresden (SaRSUjO)
Z A K K  S O  A  S S E  l i .  IT A N S A H A U S

K sp e ra  u t is ta  

E s p e r a n t is t a

Atentu I La men
dojn ini nur povas 
plenumi kontraŭ an
ta ŭscndo aŭ pano
sa igo de la mono Je 
antaupago mi petas 
aldoni 5 o/,, de la su
mo por miaj send- 
kostoj.

Eldonejo : E s p e r a n t is t a  Librejo 
Prese jo  : A r t is t a  Presejo

I .a ŭ metoda, detala Lemelibro de Esperanto, verkita
de Karl Schonherr, intruisto. 7« eldono........................

Lexikon deutscher Redensarten, ellaborita kaj en 
Kaperanton tradukiia de rektoro Wilh. Velten kaj R.
Richter. Broŝurita # 1.25 bele bindita........................

Malgranda kantareto (kun notoj)........................
Dr. Zamenhofs Tabelle der Formworter, verkita

de rektoro Wilh. Velten...........................................
Sigelmarkoj kun la portreto de D-ro Zamenhof, sur 

luksa papero. 100 ekz...............................
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